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KATA PENGANTAR 
TIM PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat 
dan rahmat-Nya, berkas Naskah Akademik dan Rancangan Perubahan 
Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tim merupakan 
kelompok kerja yang terdiri dari mahasiswa fakultas hukum yang memiliki 
tugas pokok dan fungsi untuk melakukan perencanaan, pembahasan, 
penyusunan, penyerasian, dan penyelarasan Naskah Akademik dan Materi 
Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara dan kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Adapun proses penyusunan dan perumusan Naskah Akademik ini 
berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang dimulai sejak awal bulan Maret 
2021 hingga pertengahan bulan Juni 2021 .

Dalam susunan Naskah Akademik ini, Tim berusaha dan 
merumuskan beberapa Pengaturan dan konstruksi hukum yang dirasa 
perlu untuk menjawab dan mengatasi dinamika perkembangan dan 
permasalahan kehidupan ketatanegaraan yang semakin kompleks 
khususnya mengenai pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai 
salah satu fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam Pokok-
Pokok Haluan Negara memuat arah pembangunan bangsa dan negara 
secara berkesinambungan dan komprehensif sebagai rujukan atau arahan 
bagi perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan dan evaluasi 
kebijakan pembangunan pemerintah. Secara historis, setelah dilakukannya 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga 
tertinggi negara beralih menjadi lembaga tinggi negara bersamaan dengan 
hilangnya fungsi untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. 
Hilangnya fungsi tersebut mengakibatkan arah pembangunan bangsa 
menjadi tidak menentu dan dapat berubah-ubah seiring dengan peralihan 
kepemimpinan eksekutif. Pemilihan sistem pemerintahan presidensial 
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semakin menjauhkan hubungan antara eksekutif dan legislatif (Majelis 
Permusyawaratan Rakyat) padahal diketahui bahwa kedaulatan berada 
ditangan rakyat dan perwujudannya yang paling paripurna adalah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, dalam Naskah Akademik ini 
akan dibahas mengenai kedudukan dan fungsi MPR menetapkan Pokok-
Pokok Haluan Negara, Hubungan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dengan organ negara lainnya, sistem pengujian peraturan perundang-
undangan, dan rekonstruksi sistem ketatanegaraan yang baru.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
seluruh anggota tim dan para narasumber, yaitu:

1. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., selaku Pakar Hukum Tata 
Negara

2. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Pakar Hukum Tata Negara;

3. Raden Violla Reininda, S.H., selaku Peneliti KoDe Inisiatif; dan

4. Kexia Goutama, S.H.

 Yang telah bersedia untuk berdiskusi dan memberikan masukan-
masukan untuk mengembangkan konsepsi, gagasan, teori, dan ide-ide yang 
menjadi dasar fundamental dalam merekonstruksi sistem ketatanegaraan 
yang lebih baik guna penyempurnaan dan pemajuan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Tim juga tidak luput untuk mengucapkan terima kasih 
kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang 
telah memberikan bantuan, masukan, dan dukungan dalam setiap 
tahapan pembahasan, penyusunan, dan perumusan Naskah Akademik dan 
Rancangan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ini.

Dalam dokumen ini terlampir Naskah Akademik dan Rancangan 
Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang dapat dijadikan dasar atau referensi dalam dalam proses 
evaluasi, elaborasi dan harmonisasi berbagai konsepsi, teori, dan gagasan 
terkait penyempurnaan fungsi dan wewenang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat dalam rangka pembenahan dan perbaikan sistem Ketatanegaraan 
Indonesia dalam kerangka Negara Hukum Pancasila. Tim sepenuhnya 
menyadari bahwa Naskah Akademik ini jauh dari kata sempurna sehingga 
segala saran, kritik, dan masukan yang konstruktif senantiasa kami terima 
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dengan tangan terbuka demi perbaikan dan poengembangan ilmu hukum 
khususnya hukum ketatanegaraan dan konstitusi di masa yang akan 
datang. Naskah Akademik ini diharapkan dapat memenuhi harapan Majelis 
Permusyawaratan untuk menghadirkan sistem dan suasana ketatanegaraan 
yang lebih efektif dan efisien melalui Perubahan Kelima Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka membangun 
kehidupan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai konstitusi dan 
pilar-pilar negara.

TIM PENYUSUN
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Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian 
 

Buku Naskah Akademik tentang “Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara” 

merupakan dokumentasi gagasan dari para akademisi muda yang menjadi peserta non-

finalis Academic Constitutional Drafting pada tahun 2021. Peserta non-finalis lomba 

tersebut berasal dari para mahasiswa tingkat S-1 sejumlah 19 (sembilan belas) tim 

yaitu dari Universitas Bengkulu, Universitas Sumatera Utara, Universitas Jember, UIN 

Alauddin Makassar, UGM (Tim A), Universitas Sam Ratulangi, Universitas Syiah Kuala, 

Universitas Tarumanegara, Universitas Sebelas Maret (Tim A & B), UIN Sunan Kalijaga 

(Tim A & B), Universitas Pelita Harapan, Universitas Trisakti, Universitas Diponegoro, 

Universitas Mulawarman (Tim A & B), Universitas Darma Agung, dan Universitas Sayyid 

Rahmatullah.  

Buku ini menjadi penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu 

ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan 

penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat 

memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat 

luas, utamanya generasi muda Indonesia. 

Materi buku ini asli tidak diubah, hanya dilakukan beberapa koreksi dan revisi 

redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang 

disampaikan oleh para peserta non-finalis Constitutional Drafting MPR RI tahun 2021. 

Semoga buku ini bermanfaat untuk para mahasiswa, tenaga pengajar, dan masyarakat 

luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di 

Indonesia.  

Kepala Biro Pengkajian, 

 

         Drs. Yana Indrawan, M.Si
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REPUBLIK INDONESIA 
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Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI 
 

Pelaksanaan Academic Constitutional Drafting merupakan ajang bagi akademisi 

muda untuk mempresentasikan gagasan terbaru di bidang sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, MPR berkepentingan untuk 

mendukung dan mendokumentasikan materi para peserta non-finalis lomba. Menyimak 

banyaknya keterbaruan gagasan yang disampaikan, maka gagasan tersebut layak 

didokumentasikan. 

Sesungguhnya makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). 

Selain itu, kegiatan ini memiliki peran sebagai media pembelajaran konstitusi bagi 

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2021 ini memiliki materi 

edukasi nilai-nilai luhur bangsa dan materi kajian terhadap sistem ketatanegaraan 

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai demokrasi, nilai-

nilai persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebhinnekaan.  
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi tingkatan dan tujuannya. Tujuan 

yang tertinggi itu antara lain mengandung nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, 

ketertiban, dan perwujudan cita-cita kemerdekaan atau kebebasan serta kesejahteraan. 

Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam Pembukaan Alinea ke-4 

yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

(ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) 

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

masyarakat di tingkat lokal dan nasional, yang niscaya akan terus berkembang. 

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekwensi dari 

karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

konstitusi yang hidup (the living constitution). 

Sesungguhnya, konstitusi di negara manapun tidak ada yang mutlak sempurna, 

tanpa ada kekurangan atau kelemahan tertentu. Konstitusi yang jauh lebih sempurna 

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

dapat dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya. Oleh karena itu, menjadi penting 

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

berbangsa dan bernegara itu sendiri. 

 

 
 

Hal ini selaras dengan upaya MPR RI untuk mewujudkan Visi MPR Sebagai “Rumah 

Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat”. Dengan Visi tersebut, 

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, MPR diharapkan dapat mengawal 

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

tertinggi yang dimilikinya untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI 

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

tahun 2021 ini, akan lahir generasi kebanggaan bangsa yang cerdas, kritis, bersatu, 

serta paham akan demokrasi, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.                   

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

Dr. H. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H. 

 

 

 

 

 

 

 



xi
 

 

 
 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi tingkatan dan tujuannya. Tujuan 

yang tertinggi itu antara lain mengandung nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, 

ketertiban, dan perwujudan cita-cita kemerdekaan atau kebebasan serta kesejahteraan. 

Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam Pembukaan Alinea ke-4 

yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

(ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) 

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

masyarakat di tingkat lokal dan nasional, yang niscaya akan terus berkembang. 

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekwensi dari 

karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

konstitusi yang hidup (the living constitution). 

Sesungguhnya, konstitusi di negara manapun tidak ada yang mutlak sempurna, 

tanpa ada kekurangan atau kelemahan tertentu. Konstitusi yang jauh lebih sempurna 

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

dapat dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya. Oleh karena itu, menjadi penting 

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

berbangsa dan bernegara itu sendiri. 

 

 
 

Hal ini selaras dengan upaya MPR RI untuk mewujudkan Visi MPR Sebagai “Rumah 

Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat”. Dengan Visi tersebut, 

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, MPR diharapkan dapat mengawal 

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 
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Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

tahun 2021 ini, akan lahir generasi kebanggaan bangsa yang cerdas, kritis, bersatu, 

serta paham akan demokrasi, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.                   
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Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.  

 
 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 

 
 

Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi 

peran dan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. MPR sebagai salah satu 

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

Dalam kerangka ini, Badan Pengkajian MPR sebagai salah satu alat kelengkapan 

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
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kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

pemahaman secara luas dan utuh dalam ruang lingkup mengkaji sistem ketatanegaraan, 

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 
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pemahaman tersebut, tujuan akhir yang hendak capai adalah terbentuknya mental dan 

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

tahun 2021, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan menggali konstitusi 

Indonesia dengan sepenuh hati terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini 

namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2021 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan.  
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ABSTRAK

 Dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita hukum bangsa Indonesia 
secara berkesinambungan diperlukan adanya pedoman atau petunjuk 
(guidance) yang memberikan arahan untuk membumikan nilai-nilai 
Pancasila dan UUD 1945 dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Kenyataan yang terjadi dewasa ini, haluan negara bangsa 
Indonesia secara tidak langsung tersirat dalam UUD 1945 yang dijabarkan 
lebih lanjut dengan UU SPPN dan UU RPJPN. Sehubungan dengan hal 
tersebut, pembahasan mengenai kemungkinan untuk menghidupkan 
kembali haluan negara dalam TAP MPR dikarenakan pembangunan nasional 
yang bersifat sporadis, parsial, dan inkonsisten karena sangat bergantung 
pada visi dan misi presiden terpilih. Tujuan penulisan ini diharapkan 
memberikan satu pandangan baru terhadap perkembangan haluan negara 
yang terjadi saat ini dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 
meneliti sejarah hukum, hukum positif, dan perbandingan hukum untuk 
menjawab isu-isu hukum yang dihadapi berdasarkan bahan hukum primer, 
sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bentuk produk 
hukum PPHN sebagai rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
yaitu ditempatkan dalam UUD 1945, TAP MPR, atau UU. Dalam hal 
ini TAP MPR dinilai paling tepat untuk menempatkan haluan negara 
Indonesia sebagai lembaga legislatif paling representative dan paripurna, 
yang nantinya MPR bersama Presiden membentuk PPHN tersebut. selain 
itu, MPR sebagai lembaga yang membentuk PPHN berwenang untuk 
melakukan peninjauan terhadap TAP MPR yang dibentuknya. Untuk 
mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan penambahan wewenang MPR, 
pengaturan mekanisme pelaksanaan dan penegakan PPHN, dan penguatan 
terhadap DPD melalui Perubahan Kelima UUD 1945.

Kata kunci : Pokok-Pokok Haluan Negara, Ketetapan MPR, UUD 1945
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

“Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka 
hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran 
rakyat”

-Mohammad Hatta

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara 
memerlukan suatu pedoman atau petunjuk (guidance) yang memberikan 
arahan mengenai tujuan nasional suatu bangsa yang hendak dicapai. Sejak 
Indonesia merdeka pada tahun 1945 yang ditandai dengan pembacaan teks 
Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 maka pada saat itu pulalah bangsa 
Indonesia menyatakan diri menjadi bangsa yang berdaulat dan berdikari, 
bangsa yang menyusun tujuan dan kehendaknya sendiri tanpa intervensi 
dan agresi dari bangsa-bangsa manapun. Kemerdekaan merupakan pintu 
masuk untuk mencapai kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, 
dan makmur sebagaimana cita hukum yang menjadi konsensus seluruh 
rakyat dan bangsa Indonesia. Untuk mencapai cita hukum tersebut, 
maka pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dimulailah langkah-langkah untuk 
mewujudkan pemerintahan Indonesia merdeka dengan ditetapkannya 3 
(tiga) keputusan yang mendasar, yaitu:1

(1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar negara 
Indonesia;

(2) Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. 
Hatta sebagai wakil presiden; dan

(3) Membentuk Komite Nasional yang bertugas membantu presiden 
sebelum terbentuknya MPR dan DPR.

1 Haryono Rinardi, “Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia”, dalam 
Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 147.
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Dengan ditetapkannya UUD 1945 sebagai dasar negara maka seluruh 
penyelenggaraan negara serta arah dan tujuan bangsa Indonesia harus 
berlandasakan Pancasila dan UUD 1945. Dalam perspektif hukum 
administrasi negara dikenal asas penyelenggaraan negara “Besturen is 
Plannen”, yang berarti memerintah adalah merencanakan.2 Menurut Sri 
Soemantri, makna penting dalam suatu konstitusi negara adalah keinginan 
tentang bagaimana kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin, 
yang terlihat pada susunan dan sistem ketatanegaraanya.3 Negara yang 
hendak didirikan oleh para pendiri bangsa (the founding fathers) adalah 
suatu negara yang mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya 
melalui perlindungan hak-hak asasi, pendidikan, dan perdamaian dunia. 
Tujuan negara tersebut kemudian dilembagakan dalam haluan negara 
yang memuat panduan bagi penyelenggara negara dalam merumuskan dan 
menjalankan kebijakan publik yang sesuai dengan tujuan negara tersebut.

Pada masa sebelum amandemen UUD 1945, penjabaran lebih lanjut 
daripada Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman penyelenggaraan 
negara dan pembangunan nasional dituangkan ke dalam TAP MPR berupa 
Pokok-Pokok Haluan Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUD 
1945, bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-
Undang Dasar dan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara. Melihat 
dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, PPHN telah dilaksanakan 
dalam berbagai kebijakan pemerintah, dalam 3 (tiga) orde pemerintahan, 
yaitu:

1. Pada awal kemerdekaan dan pemerintahan orde lama:4

a. Pokok-pokok dan Kebijakan Politik Hukum dalam Bidang 
Pembangunan Nasional yang disebut “Plan Produksi Tiga Tahun 
RI” (1947-1950);

b. Pembentukan Biro Perancang Negara di bawah kementerian 
Negara Urusan Pembangunan (1956-1960);

c. Pembentukan Dewan Perancang Nasional yang menetapkan 
pola pembangunan nasional yang dikenal dengan Pembangunan 

2 Harry Setya Nugraha, “Urgensi Garis Besar Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia”, dalam Jurnal Veritas Et Justitia, Vol. 5, No. 1, 2019, hal. 191.

3 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 59.
4 Bahaudin, “Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan 

Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan”, dalam Jurnal Keamanan Nasional, 
Vol.3, No. 1, 2017, hal. 90.
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Nasional Semesta Berencana (1961-1969).

d. Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik 
RepUblik Indonesia;

e. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar 
Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 
1961-1969.

2. Pada pemerintahan orde baru:5

a. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973;

b. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/ 1978;

c. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983;

d. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988;

e. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993;

f. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998.

3. Pada pemerintahan era orde reformasi dan pasca reformasi;

a. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar 
Haluan Negara Tahun 1999-2004. GBHN 1999-2004;

b. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional.

5 I Wayan Sudirta, “Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Haluan Negara dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia”, dalam Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 2, Desember 2020, hal. 268.
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Tabel 1.1. 
Perbandingan Haluan Negara pada Era Orde Lama, Orde Baru, dan  

Orde Reformasi.6

Tujuan negara yang termaktub dalam konstitusi merupakan 
landasan pembangunan negara di segala bidang memerlukan haluan negara 
sebagai wujud konkritisasi dan penjabaran tujuan negara tersebut. Menurut 
Bagir Manan, haluan negara merupakan “keinginan para pendiri negara 
yang terarah dan terbimbing. Sehingga sebagai penjelmaan kedaulatan 
rakyat yang terarah dan terbimbing, diciptakan sIstem garis-garis besar 
daripada haluan negara bukan sekedar sistem kerja atas perencanaan 
(planning system) tetapi sebagai sarana melaksanakan kedaulatan rakyat 
yang terarah dan terbimbing.7 Haluan negara pada mulanya dibentuk 
sebagai wujud implementasi terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Namun, 
seiring berjalannya waktu haluan negara dalam wujud Ketetapan MPR 
justru dinilai bertentangan prinsip demokrasi dan sistem pemerintahan 
presidensiil. Menurut Jimly Asshidiqie, pemberlakukan GBHN tidak 
harus ditafsirkan:8

6 Ni Ketut Sri Utari, “Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Struktur Hukum Indonesia”, 
Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Keberadaan GBHN dari Sudut Konteks dan 
Konten”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, pada Jum’at, 30 September 2016, hal. 1.

7 Susi Dwi Harijanti, “Merumusakan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara”, dalam Jurnal 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Jurnal MPR RI), Edisi 4, 2016, hal. 18-
19.

8 Jimly Asshidiqqie, “Konstitusionalisme Haluan Negara untuk Mewujudkan Tujuan Negara 
Berdasarkan Pancasila, https://www.icmi.or.id/opini-dan-tokoh/opini/konstitusionalisme-
haluan-negara-untuk-mewujudkan-tujuan-negara-berdasarkan-pancasila, diakses pada 15 Juni 
2021.

 
Tabel 1.1. Perbandingan Haluan Negara pada Era Orde Lama, Orde 

 

Baru, dan Orde Reformasi.
6 

 

Keterangan Orde Lama Orde Baru Orde Reformasi 
    

Isi Haluan Politik Haluan Haluan 

  Pembangunan Penyelenggaraan 

  Nasional Negara 
    

Maksud dan Arah Arah Arah 

Tujuan Pedoman Pembangunan Penyelenggaraan 

 Politik Nasional Negara 
    

 

 

Tujuan negara yang termaktub dalam konstitusi merupakan landasan 

pembangunan negara di segala bidang memerlukan haluan negara sebagai 

wujud konkritisasi dan penjabaran tujuan negara tersebut. Menurut Bagir 

Manan, haluan negara merupakan “keinginan para pendiri negara yang terarah 

dan terbimbing. Sehingga sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat yang terarah 

dan terbimbing, diciptakan sIstem garis-garis besar daripada haluan negara 

bukan sekedar sistem kerja atas perencanaan (planning system) tetapi sebagai 

sarana melaksanakan kedaulatan rakyat yang terarah dan terbimbing.
7
 Haluan 

negara pada mulanya dibentuk sebagai wujud implementasi terhadap prinsip-

prinsip demokrasi. Namun, seiring berjalannya waktu haluan negara dalam 

wujud Ketetapan MPR justru dinilai bertentangan prinsip demokrasi dan sistem 

pemerintahan presidensiil. Menurut Jimly Asshidiqie, pemberlakukan GBHN tidak 

harus ditafsirkan:
8 

 

 
6 Ni Ketut Sri Utari, “Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Struktur Hukum Indonesia”, Makalah 

disampaikan dalam Seminar Nasional “Keberadaan GBHN dari Sudut Konteks dan Konten”, 
Fakultas Hukum Universitas Udayana, pada Jum’at, 30 September 2016, hal. 1.  

7 Susi Dwi Harijanti, “Merumusakan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara”, dalam Jurnal 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Jurnal MPR RI), Edisi 4, 2016, hal. 18-19.  

8 Jimly Asshidiqqie, “Konstitusionalisme Haluan Negara untuk Mewujudkan Tujuan Negara 
 

Berdasarkan Pancasila, https://www.icmi.or.id/opini-dan-tokoh/opini/konstitusionalisme-
haluan-negara-untuk-mewujudkan-tujuan-negara-berdasarkan-pancasila, diakses pada 15 Juni 
2021. 
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(1) MPR menjadi lebih tinggi kedudukannya daripada presiden;

(2) Presiden tidak dapat lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan harus 
kembali dipilih oleh MPR;

(3) Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR, bukan lagi langsung 
kepada rakyat; dan

(4) Rumusan haluan negara lebih rinci dan bersifat operasional, sehingga 
presiden tidak dapat lagi berkreatifitas untuk menyusun program 
menurut visi dan misi yang diusungnya dalam kampanye pemilihan 
presiden.

Dalam perkembangannya setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 
1945, terjadi perubahan besar terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia 
dimana kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi melainkan 
lembaga tinggi negara yang kedudukannya setara dengan lembaga-lembaga 
negara lainnya. Perubahan ini menyebabkan MPR sebagai lembaga 
legislatif yang menaungi DPR dan DPR tidak lagi memiliki wewenang 
untuk membentuk TAP MPR yang berisikan Garis-Garis Besar daripada 
Haluan Negara karena GBHN dinilai memperlemah prinsip presidensil 
dan MPR tidak lagi berwenang untuk meminta pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan haluan negara yang telah ditetapkan kepada lembaga-lembaga 
negara. Namun, menurut Jimly Asshidiqqie haluan negara tidak hanya apa 
yang terdapat dalam Ketetapan MPR, melainkan:9

a. Haluan negara yang tercantum dalam UUD 1945;

b. Haluan negara yang tertuang dalam ketetapan-ketetapan MPR/S;

c. Haluan negara dalam pengertian program kerja yang tertuang dalam 
Ketetapan MPR tentang GBHN; dan

d. Haluan negara yang tertuang dalam UU APBN.

Pasca hilangnya GBHN tersebut, Indonesia masih tetap 
mempertahankan sistem perencanaan pembangunan di dalam sistem 
ketatanegaraannya, yakni dengan mengembankan Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur di dalam Undang-Undang 
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
Perencanaan pembangunan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut 
9 Jimly Asshidiqqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas, 2010), hal. 18.
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dari visi, misi, dan program kerja yang akan dilakukan oleh Presiden 
dan/atau Wakil Presiden terpilih. Perencanaan pembangunan dalam UU 
tersebut mengatur tiga bentuk perencanaan berdasarkan jangka waktu, 
diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
yang memiliki 20 (dua puluh) tahunan, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) yang berjangka waktu 5 tahunan. Kedua 
bentuk perencanaan ini dibentuk melalui undang-undang. Terakhir adalah 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memiliki jangka waktu 1 tahun. 
Perencanaan seperti ini dinilai bersifat executive heavy dimana terdapat 
ketidakjelasan mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum yang 
berkelanjutan atas pelaksanaan haluan negara, mekanisme pengawasan 
yang minim terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang dari eksekutif, 
legislatiF, dan yudikatif sehingga pembangunan nasional sangaT sporadis 
dan tidak berkelanjutan.

Kelemahan-kelemahan dari sistem pembangunan nasional saat 
ini kembali memunculkan opini-opini untuk kembali memberlakukan 
GBHN khususnya setelah hal ini disinggung oleh Ketua Umum Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, dalam 
Rapat Kerja Nasional PDI-P tahun 2016 yang mengatakan bahwa 
pergantian pemimpin melalui pemilu dalam alam demokrasi mengancam 
keberlanjutan pembangunan nasional karena berganti pemimpin maka 
berganti pula kebijakannya10. Terkait dengan wacana pengembalian 
GBHN, sejak MPR Periode 2009- 2014 mengakhiri masa jabatannya, 
sudah ada rekomendasi dari MPR untuk “melakukan reformulasi sistem 
perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN (PPHN) 
sebagai haluan penyelenggaraan negara”.11 Terlepas dari segregasi yang 
terjadi di masyarakat, secara obyektif terdapat beberapa kelemahan dari 
SPPN yang berlaku saat ini, diantaranya, ruang lingkup perencanaan yang 
tidak komprehensif, mekanisme pembentukan yang tidak demokratis, dan 
keterputusan pembangunan nasional.12 Sebagai contoh, ketidaksinkronan 
pola pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Menurut Kusmito 
Gunawan, ketidaksinkronan tersebut dapat terlihat dari banyaknya 
10 Mei Sutanto, “Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensiil di Indonesia”, 

dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 3, September 2017, hal. 428.
11 Keputusan MPR RI No. 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2009- 2014.
12 Indra Perwira et. al., Laporan Akhir Riset Kompetensi Dosen Unpad: Pola Perencanaan 

Pembangunan Model GBHN dalam Sistem Pemerintahan Presidensil: Perbandingan dengan 
Amerika Serikat, Brasil, Korea Selatan dan Filipina, (Bandung: Universitas Padjadajaran, 
2017), hal. 5-9.
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Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tidak dilaporkan Pemerintah 
Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat. Pada tahun 2007, sekitar 1.366 
Raperda tentang pajak dan retribusi tidak dilaporkan ke pemerintah pusat 
(Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan). Sejak tahun 2001 
hingga akhir 2007, tak kurang dari 1.276 Perda tentang pajak, retribusi 
dan jenis pungutan lain, dibatalkan Pemerintah Pusat. Ketidaktundukan 
Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pusat, hingga tahun 2016 masih 
terjadi yang ditandai dengan banyaknya Raperda yang dibatalkan Menteri 
Dalam Negeri. Sebagai contoh di Jawa Tengah, sebanyak 122 Peraturan 
Daerah (Perda) yang dinilai pusat bermasalah, dibatalkan oleh Menteri 
Dalam Negeri.13

Dalam upaya kembali melakukan pembentukan PPHN harus dilakukan 
dengan melibatkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia dan lembaga yang 
paling representatif dan konstitusional untuk membentuk PPHN terletak 
pada Majelis Permusyawaratan Rakyat karena MPR merupakan penjelmaan 
seluruh rakyat Indonesia yang mewakili kepentingan politik (DPR) dan 
kepentingan daerah (DPD). Dalam pembentukannya, para pendiri bangsa 
(the founding father) seyogyanya merancang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sebagai bangunan lembaga atau badan kumpulan permusyawaratan 
seluruh rakyat yang didalamnya duduk tidak saja wakil-wakil dari daerah-
daerah di seluruh Indonesia, tetapi juga wakil-wakil dari golongan yang 
ada di dalam masyarakat yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh 
rakyat dengan suara terbanyak.14 Melalui PPHN yang ditetapkan oleh 
MPR, terjadi mekanisme check and balance secara langsung terhadap 
program-program pembangunan tidak hanya dari pihak eksekutif tetapi 
juga legislatif dan yudikatif. Sehingga dengan demikian dapat terwujud 
pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan, baik 
antar rezim pemerintah maupun pemerintah pusat dan daerah.

Kedudukan MPR dalam ketatanegaraan Indonesia merupakan salah 
satu lembaga legislatif yang terdiri dari DPR dan DPD sebagaimana 
diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945. Apabila dikaji menurut sistem 
parlemen di dunia, yaitu parlemen satu kamar (unicameral) dan parlemen 
dua kamar (bicameral). Sistem parlemen yang dianut oleh bangsa 
Indonesia adalah sistem parlemen bicameral (soft bicameral) dimana 

13 Bahaudin, Op.Cit., hal. 98.
14 Hadji Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama, 

Cetakan Ke-2. (Jakarta: Siguntang, 1971), hal. 119.
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posisi DPD tidak memiliki fungsi dan wewenang sekuat DPR. Sedangkan 
MPR secara praktik merupakan sidang gabungan antara DPR dan DPD 
(joint session). Namun, secara teoritik MPR tidak dapat dikatakan sebagai 
sidang gabungan karena wewenang dan fungsi MPR tidak mencakup dan 
terkait dengan wewenang DPR dan DPD melainkan sebagai lembaga 
tersendiri. Dalam rangka memperkuat dan mengoptimalisasi struktur MPR 
maka diperlukan penguatan terhadap lembaga penyusunnya, yaitu DPR 
dan DPD mengingat Indonesia menganut sistem bicameral parlement. 
Namun, keberadaan DPD saat ini, sebagai lembaga yang menyeimbangi 
fungsi DPR dalam menyerap aspirasi di daerah tidak serta menciptakan 
check and balance secara internal dalam lembaga legislatif secara efektif 
sebagaimana tujuan awal pembentukannya. Hal tersebut disebabkan posisi 
DPD yang masih sangat lemah dengan kewenangan yang melekat padanya 
bahkan DPD tidak memiliki wewenang legislasi sama sekali. Hal tersebut 
menyebabkan adanya tuntutan untuk menata kembali struktur parlemen 
sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan memperkuat wewenang DPD 
dalam proses legislasi.15

Sementara itu, permasalahan lain berkaitan dengan pengadopsian 
PPHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah substansi yang akan 
diatur dalam haluan negara. Menurut Yudi Latif, Haluan Negara dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) substansi yaitu,

a. Haluan Negara yang bersifat ideologis berisi prinsip-prinsip 
fundamental sebagai kaidah penuntun dalam menjabarkan falsafah 
negara dan pasal-pasal konstitusi ke dalam peraturan perundang-
undangan dan kebijakan pembangunan di segala bidang dan lapisan.

b. Haluan Negara yang bersifat strategis-teknokratis berisi pola 
perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terpimpin 
dalam jangka panjang secara bertahap dan berkesinambungan, dengan 
memperhatikan prioritas bidang dan ruang.16

 Dalam hubungannya Pancasila, UUD 1945, dan Haluan Negara, 
yaitu: (1) Pancasila sebagai dasar filosofis yang menjadi bintang penuntun 
(leistar) yang mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya; 
(2) UUD 1945 sebagai norma hukum dasar yang memuat landasan 
15 Vania Sungka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 210.
16 I Wayan Sudirta, Op.Cit., hal. 263.
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normative mengenai keseluruhan sistem ketatanegaraan; (3) haluan negara 
sebagai kebijakan dasar yang mengandung prinsip-prinsip direktif yang 
merupakan panduan yang mengarahkan kebijakan negara bagi seluruh 
Lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah yang harus dijadikan 
pegangan sebagai kerangka kerja dalam merumuskan materi perundang-
undangan dan program-program pemerintan.

Upaya untuk kembali memberlakukan GBHN dapat dilakukan 
melalui perubahan terhadap konstitusi negara, yaitu UUD 1945. 
Perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan 
dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara karena kehidupan 
masyarakat yang dinamis. K.C Wheare menyatakan bahwa konstitusi 
tatkala dirancang dan ditetapkan cenderung untuk menggambarkan 
kepentingan-kepentingan dan keyakinan-keyakinan yang dominan saat 
itu dan merupakan ciri atau karakter masyarakat saat itu.17 Bahkan dalam 
proses pembahasan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 
1945, Soekarno sendiri menyatakan bahwa UUD 1945 merupakan 
Undang-Undang Dasar Sementara (revolutie groundwet) sehingga dapat 
disempurnakan dan dilengkapi dikemudian hari dalam suasana dan situasi 
yang lebih baik dan tentram.18 Dalam perkembangannya, UUD 1945 telah 
mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu:19

a) Perubahan I (19 Oktober 1999) yang berupaya mempertegas wewenang 
lembaga eksekutif yang dalam hal ini adalah presiden dan memperkuat 
fungsi dan peran DPR sebagai lembaga legislatif sehingga tercipta 
mekanisme check and balance antar lembaga negara.

b) Perubahan II (18 Agustus 2000) yang berfokus pada pelaksanaan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mengatur urusan rumah  
tangga  masing-masih  daerah  secara  mandiri  menurut potensinya 
dan penambahan terkait perlindungan hak asasi warga negara.

c) Perubahan III (9 November 2001) berkaitan dengan penegasan prinsip 
demokrasi konstitusional, memperkuat sistem presidensial, dan 
penerapan mekanisme pemilihan umum untuk memilih presiden dan/
atau wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

17 Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi, (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 194.

18 Hadji Muhammad Yamin, Op.Cit., hal. 4.
19 Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Amandemen UUD 1945, 

Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 
hal. 13-15.
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d) Perubahan IV (10 Agustus 2002) berkaitan dengan penghapusan 
lembaga Dewan Pertimbangan Agung, optimalisasi struktur MPR 
yang terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

 Perubahan konstitusi tersebut dimaksudkan dengan semangat 
untuk menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki, dan mengoreksi 
substansi dalam UUD 1945 yang bersifat multitafsir, tidak relevan dengan 
perkembangan zaman, maupun untuk mengakomodir perkembangan sosial 
dalam masyarakat yang dinamis. Perubahan konstitusi tentu diharapakan 
dapat memperkuat dan memperkokoh nilai-nilai filosofis yang dianut 
bangsa Indonesia, nilai kedaulatan rakyat, nilai negara hukum dan negara 
kesejahteraan, nilai kekeluargaan dan gotong royong, serta nilai-nilai 
negara kesatuan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dalam 
Naskah Akademik Perubahan Kelima Rancangan Undang-Undang-Dasar 
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 akan dipaparkan kajian 
teoritis, empiris, filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan 
atau urgensi untuk melakukan pengadopsian Pokok-Pokok Haluan 
Negara melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan 
konsekuensi yuridisnya, bentuk hukum, mekanisme, dan ruang lingkup 
pengaturan dan Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara, kedudukan dan 
eksistensi MPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, serta penguatan 
fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai bentuk 
penguatan mekanisme check and balance dalam kelembagaan MPR.

B.  RUMUSAN MASALAH

Perubahan UUD 1945 telah dilaksanakan secara bertahap sejak 
tahun 1999 hingga tahun 2002 yang telah menghasilkan UUD 1945 yang 
berlaku saat ini. Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam 
masyarakat terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam 
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan suatu 
pengaturan yang komprehensif, sistematis, dan futuristik dalam konstitusi 
bangsa Indonesia. Untuk membentuk pengaturan pasal-pasal dalam Batang 
Tubuh UUD 1945 diperlukan kajian ilmiah yang memberikan landasan 
bagi perubahan pasal-pasal yang akan diamandemen untuk memberikan 
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pemahaman yang lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

Diharapkan dengan Perubahan Kelima UUD 1945 ini dapat 
benar-baner mewujudkan pembangunan nasional dan berkelanjutan 
demi mewujudkan cita hukum negara (rechtsidee) untuk mencapai 
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan latar belakang 
yang telah dipaparkan, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam 
Naskah Akademik Rancangan Perubahan Kelima UUD 1945 ini adalah 
sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi permasalahan konstitusional PPHN dalam 
penyelenggaraan kehidupan bernegara yang menjadi urgensi Perubahan 
Kelima UUD 1945?

2. Bagaimana eksistensi PPHN secara teoritis dan empiris dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia terhadap kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara?

3. Bagaimana implikasi dan konsekuensi pengadopsian PPHN dalam 
bentuk TAP MPR terhadap UUD 1945 dan peraturan perundang-
undangan terkait yang berlaku di Indonesia?

4. Bagaimana landasan filosofis, sosilologis, dan yuridis yang mendasari 
pengadopsian PPHN dalam TAP MPR terhadap sistem ketatanegaraan 
di Indonesia?

5. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 
jangkauan, arah pengaturan, struktur, dan materi muatan yang akan 
dirumuskan dalam Rancangan Perubahan Kelima UUD 1945?

6. Bagaimana tindak lanjut terhadap pengadopsian PPHN dalam sistem 
hukum nasional untuk mendorong pembangunan nasional yang 
berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

a) Untuk menggambarkan permasalahan konstitusional yang melatar 
belakangi Perubahan Kelima UUD 1945;

b) Untuk mengetahui eksistensi PPHN secara teoritis dan empiris 
dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia;
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c) Untuk mengetahui implikasi dan konsekuensi pengadopsian 
PPHN dalam bentuk TAP MPR terhadap UUD 1945 dan peraturan 
perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia;

d) Untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap landasan 
filosofis, sosilologis, dan yuridis yang mendasari pengadopsian 
PPHN dalam TAP MPR terhadap sistem ketatanegaraan di 
Indonesia;

e) Untuk merumuskan sasaran, ruang lingkup, jangkauan, arah 
pengaturan, struktur, dan materi muatan yang akan dirumuskan 
dalam Rancangan Perubahan Kelima UUD 1945; dan

f) Untuk memberikan rekomendasi mengenai tindak lanjut terhadap 
pengadopsian PPHN dalam sistem hukum nasional.

2.  Manfaat Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik Perubahan Kelima UUD 1945 digunakan sebagai 
acuan dan referensi dalam pembahasan, penyusunan, dan perumusan 
Rancangan Perubahan Kelima UUD 1945. Selain itu, Naskah Akademik 
ini dapat digunakan sebagai panduan dan pedoman dalam pelaksanaan 
peraturan yang akan dirumuskan dalam UUD 1945 sehingga tercipta 
pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan menghindari terjadinya 
multitafsir terhadap suatu rumusan norma.

D. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Naskah akademik merupakan suatu instrumen akademik yang 
memerlukan penelitian dan kajian secara komprehensif dan mendetail 
dengan menggunakan serangkaian metode dan teknik penelitian. Penelitian 
adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan 
secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah 
atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.20 
Istilah “metode” berasal dari Bahasa yunani, yaitu “methodos” yang 
berarti cara bertindak menurut sistem aturan tertentu atau prosedur untuk 

20 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 11.
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mencapai sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis.21 Sedangkan 
Soerjono Soekanto memberikan 3 (tiga) pengertian dari kata “Metode”, 
yaitu (1) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan 
penilaian; (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; dan (3) 
cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.22 Oleh karena itu, istilah 
metodologi penelitian diartikan sebagai ilmu tentang cara melakukan 
penelitian (hukum) dengan teratur dan sistematis yang berfungsi untuk 
memberikan pedoman tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, 
menganalisis, memahami dalam penelitian hukum.23

Pada dasarnya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan 
Kelima UUD 1945 didasarkan pada hasil penelitian atau pengkajian 
hukum dan penelitian lainnya yang menggunakan metode yuridis normatif. 
Soejono dan Abdurrahman mengatakan bahwa penelitian hukum adalah 
suatu penelitian untuk menemukan in konkrito yang meliputi berbagai 
kegiatan untuk menemukan apakah suatu hukum yang layak diterapkan 
secara in konkrito untuk menyelesaikan sautu masalah tertentu.24 Menurut 
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah 
penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Yang 
dimaksud dengan sistem norma adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah 
dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian-
perjanjian, serta doktrin (ajaran).25 Selain itu, Soerjono Soekanto dan Sri 
Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder belaka.26

Penelitian yuridis normatif bersifat meneliti sejarah hukum, hukum 
positif, dan perbandingan hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang 
dihadapi. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yuridis normatif 
meliputi: (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) Penelitian terhadap 

21 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1996), hal. 42.

22 Soerjono Soekanto, Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1983), hal. 87.

23 H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, (Bandung: 
Alfabeta, 2017), hal. 26.

24 Soejono dan H. Abdurrachman, Metode Pemikiran (Suatu Pemikiran dan Penerapan), (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2005), hal. 105.

25 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 
Cetakan Ke-19. (Jakarta: Raja Grafindo, 2019), hal. 23.
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sistematika hukum; (3) Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi 
hukum; (4) Penelitian terhadap sejarah hukum; (5) Penelitian terhadap 
perbandingan hukum.27 Selain itu, metode penelitian dalam bagian ini 
tidak hanya bergantung pada hal-hal yang bersifat teoritis semata, tetapi 
juga dengan mempertimbangkan data empiris sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dalam penelitian ini. Dengan data empiris digunakan untuk 
mendukung penelitian dengan menjabarkan fakta-fakta sehingga diperoleh 
informasi yang komprehensif dan menyeluruh terhadap isu hukum yang 
dihadapi.

2.  Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan 
penelitian hukum setidaknya terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat 
digunakan, yaitu:28

a) Pendekatan Undang-Undang (statute approach) adalah pendekatan 
dengan melakukan telaah terhadap semua peraturan perundang-
undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang 
bahas (diteliti).

b) Pendekatan Kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan 
dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan 
dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

c) Pendekatan Historis (historical approach) adalah pendekatan yang 
dilakukan melakukan telaah terhadap latar belakang apa yang dipelajari 
dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

d) Pendekatan Komparatif (comparative approach) adalah pendekatan 
yang dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap sistem 
hukum, atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang 
dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk 
juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat 
dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. 
Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 

27 Ibid., hal. 14.
28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Cetakan Ke-14. (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2019), hal. 133.
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dari masing-masing.

e) Pendekatan Konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan 
yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 
berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih dalam rangka 
mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.

 Sedangkan Johnny Ibrahim menambahkan 2 (dua) pendekatan lagi 
sebagaimana telah dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu:29

a) Pendekatan Analitis adalah pendekatan untuk mengetahui makna yang 
dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-
undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya 
dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

b) Pendekatan Filsafat adalah pendekatan yang ditujukan untuk mengupas 
suatu isu hukum secara radikal dan mendalam sejauh dimungkinkan 
oleh pencapaian pengetahuan manusia.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah di atas, penelitian ini 
merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan 
terhadap peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan 
pendekatan komparatif atau perbandingan hukum sebagai upaya untuk 
menguraikan pokok permasalahan yang ditetapkan untuk menghasilkan 
suatu rekomendasi yang konstruktif bagi perkembangan ilmu hukum 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.  Jenis data dan Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data dasar yang 
berupa data sekunder. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data 
yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami 
informasi melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, 
serta dokumen.30 Sedangkan menurut Ulber Silalahi menyatakan bahwa 
data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari 

29 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media 
Publishing, 2008), hal. 300.

30 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 141.
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sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.31 
Oleh karenanya data sekunder merupakan data yang diperoleh secara 
tidak langsung dari sumber data melainkan diperoleh dari data yang 
sudah ada sebelumnya yang diperoleh dengan membaca, memahami, dan 
membelajari berbagai buku, literatur, dan sumber informasi lain yang 
relevan dengan isu hukum yang ditetapkan.

Peter Mahmud Marzuki juga mengemukakan mengenai bahan-
bahan hukum yang merupakan data sekunder, diantaranya:32

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif 
yaitu mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan, risalah resmi, putusan pengadilan atau putusan hakim, dan 
dokumen resmi negara.

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memiliki relevansi 
dengan isu hukum yang diteliti yang bertujuan untuk memberikan 
petunjuk dan panduan berpikir dalam menyusun suatu argumentasi 
hukum. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum 
yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli 
hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia 
hukum.

c) Bahan-bahan non hukum adalah bahan-bahan yang mendukung 
kompleksitas dari permasalahan dalam suatu isu hukum yang diteliti 
yang tujuannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu fakta 
secara akurat dan komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan 
data sekunder berdasarkan studi kepustakaan dengan bahan-bahan hukum 
sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan;

31 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 189.
32 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hal. 181.
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c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional;

d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025; dan

e) Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:

a) Buku-Buku Hukum;

b) Jurnal-Jurnal Hukum;

c) Hasil Penelitian Hukum;

d) Putusan-Putusan Pengadilan;

e) Doktrin Para Ahli Hukum.

3. Bahan Hukum Tersier dan Non Hukum, terdiri dari:

a) Kamus Bahasa;

b) Kamus Hukum;

c) Wawancara dan Forum Group Discussion (FGD)

d) Seminar dan Materi Perkuliahan

Untuk semakin memperkuat dan mempertegas teori-teori 
yang telah dikemukakan, perlu dilakukan penelitian dilapangan untuk 
mengumpulkan berbagai data primer. Untuk kepentingan tersebut telah 
dilakukan kegiatan Forum Discussion Group (FGD) dengan berbagai 
pihak yang berkompetensi untuk memberikan gagasan dan ide guna 
mempertajam kajian dan analisis, seperti lembaga pemerintahan, praktisi, 
akademisi, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan para pakar 
atau ahli dalam bidang terkait.

Selain itu, dilakukan juga diskusi langsung dengan metode 
wawancara yang mendalam dan intens terhadap para pakar dan ahli 
dibidang terkait. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan 
dan mekanisme pelaksanaan peraturan terkait guna memenuhi persyaratan 
formal dan ideal penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 
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diisyaratkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan dan menampung kebutuhan riil masyarakat 
sebagaimana diharapkan.

4.  Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Peneliti melakukan penelusuran terhadap hal-hal yang dapat 
digunakan sebagai bahan-bahan yang relevan untuk melakukan kajian dan 
analisis terhadap isu hukum tersebut. bahan hukum yang akan digunakan 
dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan atau 
studi dokumenter (library research), yaitu penelusuran hukum normatif 
terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
tersier dan/atau bahan-bahan non hukum dengan cara membaca, melihat, 
mendengarkan berbagai informasi yang tersedia dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku, buku-buku, karya tulis ilmiah, hasil penelitian, 
kamus, website, media massa, dan berbagai literatur lainnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, terdapat 3 (tiga) metode 
pengumpulan data sekunder dari suatu penelitian hukum normatif, yaitu:33

(a) Studi Pustaka (Bibliography Study), yaitu pengkajian terhadap 
informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber 
dan dipublikasikan secara luas serta diperlukan dalam penelitian hukum 
normatif, diantaranya peraturan perundang-undangan, putusan hakim, 
buku-buku ilmu hukum, perjanjian atau konvensi, jurnal hukum, dan 
media cetak.

(b) Studi Dokumen (Document Study), yaitu pengkajian terhadap 
informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara 
umum.

(c) Studi Arsip (file or Record Study), yaitu pengkajian informasi tertulis 
mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa 
hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara 
ditempat khusus untuk referensi. Dapat berupa surat, rekaman, peta, 
sketsa, atau dokumen tertentu

33 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 
hal. 81.
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Setelah diperoleh data yang akan digunakan dalam melakukan untuk 
mengkaji dan menganalisis isu hukum yang telah ditetapkan, selanjutnya 
bahan hukum tersebut dipilah dan dipilih berdasarkan validitas dan 
reabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena 
itu dilakukan seleksi terhadap bahan hukum yang relevan dengan upaya 
pengadopsian PPHN dalam TAP MPR dengan Perubahan Kelima UUD 
1945.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:34

a. Inventarisasi, yaitu kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang dilakukan 
dengan membedakan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier 
yang didasarkan pada relevansi isu hukum penelitian.

b. Identifikasi, yaitu proses melakukan pengorganisasian bahan hukum 
melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada 3 (tiga) konsepsi pokok, 
yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi 
dengan isu hukum, bahan hukum, khususnya yang primer harus 
dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan, dan bahan hukum harus 
mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.

c. Klasifikasi, yaitu proses pengumpulan atau pemilahan informasi hukum 
yang didasarkan pada hakikat, jenis, dan sumbernya.

d. Sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur 
bahan hukum.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis yang bersifat kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan 
angka, melainkan memberikan gambaran dengan kata-kata atas temuan-
temuan yang lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan 
kuantitas.35 Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan penafsiran-
penafsiran terhadap hukum untuk menentukan apakah terhadap bahan 
hukum yang diperoleh terdapat kekosongan norma hukum, antinomi 
hukum, dan/atau norma hukum yang tidak jelas atau tidak tegas. Analisis 
34 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 85
35 Meruy Hendrik Mezak, “Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, dalam 

Jurnal Law Review, Vol. 5, No. 3, Maret 2006, hal. 94.
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data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 
secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan 
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.36 Berdasarkan definisi tersebut, maka 
pengkajian dilakukan melalui prosedur pemecahan masalah yang diteliti 
dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang 
diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana 
adanya. Jadi dari pengertian tersebut penulis berusaha untuk melukiskan 
keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan

Dari proses analisis tersebut diperoleh telaah yang sistematis, 
komprehensif, dan kostruktif dan kemudian membuat suatu kesimpulan 
terhadap hasil penelitian dengan bantuan batu uji dari teori-teori hukum 
yang digunakan. Kesimpulan dan saran yang dihasilkan dapat berupa 
argumentasi yang menentang, mengkritik, mendukung, menguatkan, 
ataupun memberikan komentar atas hasil penelitian untuk memberikan 
jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan.

6.  Metode Pengambilan Kesimpulan dan Saran

Secara teoritis, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, 
dipilih, dan dipilah, yang kemudian diolah melalui proses telaah dan 
analisis secara sistematis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi untuk 
kemudian ditarik kesimpulan dalam rangka menghasilkan rekomendasi 
sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian 
ini proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penarikan 
kesimpulan secara deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan dari 
argumentasi-argumentasi yang bersifat umum terhadap argumentasi 
khusus atau konkret yang menjadi pokok permasalahan.

Menurut H. Burhanuddin Salam, penarikan kesimpulan secara 
deduktif merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan 
pada premis-premis yang kebenarannya telah ditentikan. Sedangkan 
Sidi Gazalba mengyatakan proses berpikir deduktif adalah cara berpikir 
dari soal-soal abstrak kepada yang konkrit.37 Pendapat serupa juga 
disampaikan oleh Philipus M. Hardjon bahwa argumentasi deduktif 

36 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 
1986), hal. 10.

37 H. Ishaq, Op.Cit., hal. 21.
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merupakan penerapan suatu aturan hukum pada suatu kasus.38 Penggunaan 
metode deduksi berpangkal pdari pengajuan premis mayor berupa aturan 
hukum, kemudian diajukan premis minor berupa fakta hukum, dari keua 
hal tersebut dapat ditarik suatu argumentasi yang menjadi konklusi atas 
suatu isu hukum.39 Sudikno Mertokusumo menyatakan terdapat beberapa 
penafsiran hukum, diantaranya penafsiran gramatikal, sistematis, historis, 
teleologis, komparatif, dan interpretasi antisipatif.40 Sedangkan menurut 
Peter Mahmud Marzuki, metode interpretasi meliputi: interpretasi undang-
undang, interpretasi kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi 
sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi 
antisipatoris, interpretasi modern, interpretasi gramatikal, dan interpretasi 
autentik.41

Selain itu, dalam proses pembentukan saran menggunakan metode 
Penelitian preskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk memberikan 
gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang 
ada (merumuskan rekomendasi solusi terhadap persoalan). Dengan 
menggunakan Penelitian preskriptif hasil akhir yang diharapkan adalah 
untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk 
mengatasi masalah-masalah tertentu.42 Sedangkan menurut Peter Mahmud 
Marzuki, Penelitian Hukum bersifat preskriptif yaitu penelitian hukum 
berupa mengkaji koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara 
aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku 
individu dengan norma hukum.43 Dari kajian tersebut kemudian dihasilkan 
pola-pola yang menjadi titik temu dari proses menemukan koherensi 
antara objek yang diteliti sebagai suatu rekomendasi bagi penyelesaian 
dan pengembangan masalah-masalah yang berkembang ilmu hukum.

E.  METODE PERUBAHAN UUD 1945

Konstitusi Negara Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945 
yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan pada periode 1999-2002. 

38 Philipus M. Hardjon dan Tatiek Sri Mamudji, Argumentasi Hukum, Cetakan ke-4. (Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 2020), hal. 22.

39 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hal. 89.
40 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 

57.
41 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hal. 117.
42 H. Ishaq, Op.Cit., hal. 21.
43 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hal. 41.
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Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat yang sangat dinamis 
tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan terhadap UUD 1945 sebagai 
dasar hukum bernegara perlu untuk terus dilakukan penyempurnaan. 
Sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri Martosoewignyo, bahwa 
perubahan Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah suatu keniscayaan 
apalagi dalam suasana reformasi yang menjunjung asas demokrasi.44 
Perubahan dan perkembangan dalam masyarakat harus mampu diakomodir 
dan dilindungi oleh konstitusi suatu negara. Perubahan UUD 1945 dapat 
digolongkan dalam perubahan yang bersifat rigid yang berarti perubahan 
UUD 1945 harus melalui prosedur dan tata cara yang cukup rumit namun 
tetap fleksibel, dengan ciri pokok sebagai berikut:

1. Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan 
perundang – undangan yang lain; dan

2. Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa.

 George Jellinek membedakan dua jalur perubahan konstitusi, 
yaitu melalui cara: Pertama, yang disebut verfassungs-anderung, yakni 
cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sengaja dengan cara 
yang ditentukan dalam konstitusi.45 Kedua, melalui prosedur yang disebut 
verfassungs-wandelung, yakni perubahan konstitusi yang dilakukan 
tidak berdasarkan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi sendiri, 
melainkan melalui jalur istimewa seperti, revolusi, kudeta (coup d’etat), 
dan konvensi.46

Menurut Sri Soematri, pengertian umum mengenai perubahan 
konstitusi berupa:

1) Penggantian naskah yang satu dengan naskah lainnya yang sama sekali 
berbeda;

2) Perubahan dalam arti dengan menambahkan, mengurangi, atau 
merevisi suatu rumusan dalam naskan Undang-Undang Dasar menurut 
tradisi negara-negara eropa continental; atau

3) Perubahan dengan cara melampirkan naskah perubahan itu pada 

44 Susi Dwi Harijanti, “Khazanah: Sri Soematri”, dalam Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, 
No. 1, Tahun 2016, hal. 203.

45 Djokosoetono, Hukum Tata Negara, Cetakan ke 2. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal. 57.
46 Ibid, hal. 105.
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naskah Undang-Undang Dasar yang sudah ada.

 Sedangkan menurut Moh. Mahfud MD, amandemen Undang-
Undang Dasar Negar Republik Indonesia diartikan sebagai perubahan 
kalimat, penyisipan kata, pencabutan pasal tertentu dalam UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 harus memperhatikan dan mencerminkan aspek 
filosofis, yuridis, dan sosiologis yang merupakan kenyataan politik dalam 
sebagai suatu kenyataan (Die Politische Verfaasung als gesellschaftliche). 
Oleh karena itu, perubahan UUD 1945, mempunyai tujuan, antara lain:47

a) Mengubah, menambahi, mengurangi, atau memperbarui redaksi dan 
substansi konstitusi (sebagian atau seluruhnya, supaya sesuai dengan 
kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi 
pertahanan dan keamanan bangsa pada zamannya).

b) Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar optimal 
dalam mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar 
mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat.

c) Menjadikan UUD sebagai norma dasar perjuangan demokratisasi 
bangsa untuk mengembalikan paham konstitusionalisme, sehingga 
jaminan dan perlindungan HAM dapat ditegakkan, anatomi kekuasaan 
tunduk pada hukum atau supremasi hukum, dan terciptanya peradilan 
yang bebas.

d) Untuk menghindari terjadinya pembaharuan hukum atau reformasi 
hukum yang tambal sulam, sehingga proses dan mekanisme perubahan 
atau penciptaan peraturan perundang-undangan yang baru sejalan 
dengan hukum dasarnya, yaitu Konstitusi.

e) Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara melalui 
pembagian kekuasaan secara tegas, sistem check and balances yang 
lebih ketat dan transparan, serta pembentukan lembaga-lembaga negara 
yang mengakomodasi perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa.

f) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan 
kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, menegakkan etika dan moral, serta solidaritas 
dalam mewujudkan negara kesejahteraan.

47 Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Op.Cit, hal. 20-22.
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Dalam perubahan UUD 1945, terdapat beberapa kesepakatan dasar 
mengenai hal-hal yang tidak dapat dilakukan perubahan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, yaitu:

a. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

d. Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memuat hal-hal 
normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh).

e. Melakukan perubahan dengan cara adendum.

 Prosedur formal untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945, 
hanya dapat dilakukan oleh MPR berdasarkan amanat Pasal 3 Ayat (1) 
UUD 1945. Sementara itu, secara yuridis, pengaturan mengenai mekanisme 
perubahan diatur dalam pasal 37 UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan 
dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh 
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan 
secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan 
untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan 
dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah 
satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak 
dapat dilakukan perubahan.
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, metode perubahan 
Kelima UUD 1945 dilakukan dengan menambahkan, mengurangi, 
atau merevisi pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berlaku saat ini yang 
terkait dengan penormaan Pokok-Pokok Haluan Negara, kedudukan 
dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan implikasi yuridis 
lainnya, tanpa melakukan perubahan terhadap pembukaan dan konsep 
NKRI dalam UUD 1945 yang berlaku.

F.  SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan 
Kelima UUD 1945 ini terbagi ke dalam 6 (enam) bab. Adapun uraian 
masing-masing bab akan dijabarkan menurut sistematika penulisan sebagai 
berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan mendiskusikan mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penyusunan naskah akademik, 
metode penelitian, metode perubahan dan penyusunan naskah akademik, 
dan sistematika penilisan. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan konteks 
dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan 
eksistensi haluan negara dalam TAP MPR sebagai pedoman pembangunan 
nasional yang berkelanjutan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Pada bab ini akan menguraikan tinjauan teori yang berupa 
kajian teoritik, asas , praktik, serta implikasi sosial politik, ekonomi dan 
keuangan negara yang terkait dalam penelitan ini dengan melakukan 
penelitian literatur yang terkait dengan eksistensi PPHN dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia dan memaparkan konsep serta praktek haluan 
negara di Indonesia dan juga akan dipaparkan dampak-dampak dan 
implikasi penghapusan dan pemberlakukan PPHN melalui TAP MPR 
terhadap konstelasi ketatanegaraan Indonesia.
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BAB III: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT DALAM UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pada bab ini akan mengkaji implikasi pengadopsian haluan 
negara terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-
undangan yang terkait dalam penelitian ini. Kajian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui kondisi hukum terkait dengan substansi yang akan diatur 
dalam rancangan perubahan kelima UUD 1945.

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

Pada bab ini mengkaji landasan filosofis melalui penelaahan 
terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan sumber 
atas segala tertib hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 
untuk menggambarkan suasana kebatinan pada masa pembentukan 
dasar negara dan tujuan berbangsa dan bernegara. Landasan sosiologis 
melalui penelaahan terhadap kebutuhan hukum dalam masyarakat 
dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Landasan yuridis melalui 
penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait agar 
tercipta hukum yang harmonis, serasi, dan sistematis.

BAB V :  JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG 
LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

Bab ini menguraikan ruang lingkup materi muatan, sasaran yang 
akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada 
ulasan dikemukakan dalam bab sebelumnya.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini memuat rangkuman pokok-pokok pikiran yang 
berkaitan dengan implementasi PPHN dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia beserta konsekuensi yuridisnya, membuat suatu kesimpulan 
atas pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta 
menawarkan suatu rekomendasi pengadopsian PPHN dalam struktur 
ketatanegaraan Indonesia.
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BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A.  HALUAN NEGARA SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL

Berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan MPR dalam perencanaan 
pembangunan dan penyelenggaraan negara, kini GBHN tidak lagi menjadi 
kewenangan MPR untuk menyusunnya, akan tetapi MPR tetap berwenang 
untuk menetapkan TAP MPR, dimana GBHN adalah merupakan dokumen 
perencanaan pembangunan nasional berupa TAP MPR.48 Setelah 
dihapuskannya GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pedoman 
pembangunan nasional dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang telah 
diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam ketentuan Pasal 3 UU 
SPPN, menjelaskan bahwa:

1.  Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan 
perencanaan makro, semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua 
bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik 
Indonesia.

2. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan 
pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga 
dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya.

3. Perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(2) menghasilkan:

a. Rencana pembangunan jangka panjang;

b. Rencana pembangunan jangka menengah; dan Indonesia”, Skripsi, 
(Jember: Universitas Jember, 2015), hal. 37.

c. Rencana pembangunan tahunan.

48 Nasrul Suhuf Salehan, “Urgensi Kedudukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Berkaitan 
dengan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Ketatanegaraan
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Dari penjelasan Pasal 3 Ayat (3) tersebut, diterangkan bahwa pedoman 
bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia adalah 
3 (tiga) pedoman, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana 
Pembangunan Tahunan (RPT). Dalam Pasal 4 UU SPPN dijelaskan lebih 
lanjut bahwa:

1. RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan 
Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, 
dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

2. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden 
yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi 
pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/
lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas 
kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam 
rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 
yang bersifat indikatif.

Dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) tersebut, RPJPN diimplementasikan ke 
dalam RPJMN. Namun, ini menjadi suatu persoalan dikarenakan RPJMN 
sebagai implementasi ataupun pelaksanaan dari RPJPN yang dibentuk 
berdasarkan visi, misi dan program Presiden, dimana setiap 5 (lima) tahun 
sekali ataupun paling banyak 2 (dua) kali lima tahun presiden dan wakil 
presiden berganti dengan mengusung visi dan misi yang belum tentu sama 
dengan visi dan misi presiden sebelumnya. Sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang menerangkan bahwa RPJPN 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan 
RPJM Nasional yang memuat visi, misi dan program presiden. Hal ini 
tentunya sangat berbeda dari pedoman rencana pembangunan sebelumnya, 
yakni GBHN yang tidak terpengaruh dengan adanya visi dan misi presiden 
dan wakil presiden pada era tertentu, sehingga apa yang dikatakan oleh 
ahli yang menyatakan bahwa GBHN lebih konsisten daripada RPJPN dan 
RPJMN adalah benar.49

49 Ibid., hal. 38.
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Perbedaan pendapat mengenai GBHN dan RPJPN memang sering 
terjadi antar pakar ilmu politik maupun pakar ilmu hukum, hingga saat ini 
perbedaan pendapat mengenai manakah yang lebih baik diantara keduanya 
belum juga terselesaikan, karena diantaranya para pakar maupun ahli ilmu 
hukum dan politik memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Diantaranya 
adalah pendapat Sidarto Danusubroto, bahwa arah pembangunan nasional 
pasca era reformasi tidak terarah karena terpengaruh visi dan misi pasangan 
presiden dan wakil presiden terpilih. Karena itu, perlu langkah pemberlakuan 
kembali GBHN agar pembangunan nasional lima tahunan lebih terarah 
dan berkelanjutan. Beliau juga setuju terhadap pemberlakuan kembali 
GBHN melalui amandemen UUD 1945. Ini penting agar pembangunan 
nasional menjadi lebih terarah. Ia menegaskan, visi dan misi pasangan 
presiden dan wapres pada saat kampanye lebih mempertimbangkan aspek 
politis, sehingga sulit menentukan ukuran apakah visi dan misi presiden 
telah ‘on the track’ dengan rencana pembangunan jangka panjang yang 
telah ditetapkan tersebut. Menurut Sidarto, setelah era reformasi arah 
pembangunan nasional dituangkan dalam RPJMN berdasar visi dan misi 
pasangan presiden dan wapres terpilih. Padahal, pasangan presiden dan 
wapres terpilih selalu berganti setiap lima tahun atau maksimal dua kali 
lima tahun, sehingga arah pembangunan nasional dalam RPJMN juga bisa 
berubah-ubah. Kenyataan tersebut akan menyulitkan terselenggaranya 
pembangunan nasional yang berkesinambungan dalam jangka panjang. 
Sebab, setiap lima tahun terjadi pergantian presiden yang memungkinkan 
perubahan arah pembangunan sesuai visi dan misi yang ditawarkan ketika 
pemilihan presiden.50

Penghapusan GBHN melalui amandemen UUD 1945 pada era 
reformasi merupakan implikasi dari perubahan kedudukan, tugas dan 
kewenangan MPR RI. GBHN kemudian diganti dengan RPJM. Menurut 
Sidarto, meskipun DPR RI telah menerbitkan UU RPJMN tahun 2005 – 
2025, tetapi tidak ada jaminan adanya konsistensi implementasi dari UU 
tersebut. RPJMN ini sulit diimplementasikan karena setiap pasangan 
presiden dan wapres terpilih memiliki visi dan misi yang belum tentu sama 
dengan pasangan presiden dan wapres sebelumnya.51

Jakob Tobing berpendapat bahwa tanpa GBHN, pembangunan di 
Indonesia memang terkesan berlangsung tanpa arah yang jelas, yang dapat 
50 Ibid., hal. 38 – 39.
51 Ibid., hal. 39.
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diikuti masyarakat. Sepertinya pembangunan Indonesia tidak mempunyai 
visi dan sekadar bereaksi terhadap persoalan dan keadaan di lapangan. 
Terputus-terputus, terpencar-pencar, tidak komprehensif, tidak ada yang 
dapat dijadikan tolok ukur sampai di mana pencapaian pembangunan pada 
suatu waktu dan bilamana ada, apa kegagalannya. Menurut Jakob Tobing, 
Indonesia memang mempunyai UU RPJPN, tetapi karena isinya tidak 
selengkap GBHN masa pemerintah Presiden Soeharto, atau tidak seperti 
Rencana Pembangunan Semesta Berencana era Presiden Soekarno, hampir 
tidak mungkin diketahui posisi pembangunan sekarang ini. Dalam kaitan 
itulah, sebuah GBHN, tanpa harus bersikap sentimental terhadap apapun 
namanya, yang menjadi pegangan presiden dan semua pihak memang 
sangat diperlukan. Perlu sebuah rancangan yang disusun secara sistematis, 
yang menjabarkan keinginan dan harapan kita secara terukur, realistis, dan 
penuh perhitungan.52

Dari pendapat dua pakar di atas, dapat disimpulkan bahwasannya hingga 
saat ini realisasi dari RPJPN itu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, 
dikarenakan setiap pergantian presiden dan wakil presiden, berganti pula 
arah pembangunan yang diusung melalui visi dan misi presiden dan 
wakil presiden tersebut dalam masa kampanye, sehingga dinilai bahwa 
pelaksanaan RPJPN yang diimplementasikan ke dalam RPJMN ini tidak 
konsisten, sehingga akan semakin sulit untuk mencapai apa yang dicita-
citakan oleh bangsa ini. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap 
sistem perencanaan pembangunan di Indonesia, guna mewujudkan cita-
cita bangsa yang sudah lama diimpikan.53

B.  HALUAN NEGARA DALAM KETETAPAN MAJELIS 
PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Fase awal kehadiran haluan negara adalah adanya GBHN yang 
merupakan dokumen strategis pada masa orde baru yang ditetapkan oleh 
MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Dokumen tersebut dianggap sebagai 
cerminan kehendak rakyat dalam rangka menjalankan Pancasila dan UUD 
1945 dengan benar, dimana pada saat itu GBHN menjadi terjemahan dari 
nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan UUD 1945 (pra-amandemen) 
yang kemudian digunakan sebagai panduan bagi pemerintah Indonesia, 

52 Ibid., hal. 40.
53 Ibid. hal. 40.
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baik pusat dan daerah, dalam melaksanakan pembangunan melalui 
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.54 Implikasinya adalah MPR 
sebagai lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat sekaligus pemegang 
kekuasaan tertinggi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk 
menetapkan haluan Negara.55

Dalam UU No. 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak lagi dimasukan dalam 
jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Alasannya pada saat itu, 
berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 (tepatnya Pasal 1 dan Pasal 3) 
MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak 
lagi berwenang menetapkan GBHN. Karenanya, TAP MPR yang sifatnya 
mengatur umum (regelend) dan menjadi tempat penuangan GBHN, tidak 
diperlukan lagi. Alasan lain yang sebenarnya sudah disuarakan sejak lama 
ialah karena TAP MPR, sesuai dengan nomenklaturnya yakni “ketetapan”, 
seharusnya berisi norma yang sifatnya hanya penetapan (beschikking) 
bukan pengaturan (regeling).56

Harun Alrasyid mengkritik penggunaan TAP MPR sebagai peraturan 
perundang-undangan. Menurutnya, TAP MPR tidak bisa memuat hal-
hal yang sifatnya mengatur (regeling). Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
seharusnya peraturan perundang-undangan yang langsung berada dibawah 
UUD adalah undang-undang, bukan TAP MPR. Ketetapan MPR boleh saja 
ada, tetapi bukan untuk diperankan sebagai peraturan perundang-undangan, 
melainkan sebatas penetapan yang bersifat individual dan konkret saja. 
Misal, TAP MPR tentang pengangkatan presiden, pemberhentian presiden, 
dan lain sebagainya yang sifatnya hanya beschikking.57

54 Universitas Indonesia dan Biro Pengkajian Setjen MPR, Naskah Akademik Rancangan 
Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR 
RI, 2018), hal. 81-82.

55 Fence M. Wantu, dkk., Kajian Akademik Urgensi Bentuk Hukum dan Penegakannya, Serta 
Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2020), hal. 
80.

56 Ibid., hal. 83.
57 Harun Alrasyid dalam Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen 

Konstitusi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 32-35.
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Tabel 2.1. 
Perbedaan Sistem Ketatanegaraan Sebelum dan Sesudah Amandemen 

UUD 1945

Sebelum dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka 
Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR), sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini 
menetapkan UUD 1945 dan GBHN, serta majelis ini juga mengangkat 
kepala negara (presiden) dan wakil presiden, dan memegang kekuasaan 
negara tertinggi. Setelah UUD 1945 sudah diamandemen, maka kunci 
pokok ketiga dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia yaitu;

“Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan rakyat”. Hal ini telah dijelaskan 
di dalam pasal 1 Ayat (2) UUD 11945, bahwa kedaulatan berada ditangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden 
dan wakil presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Hal itu telah 
disebutkan di dalam UUD 1945 hasil amandemen pada Pasal 3 Ayat (1), (2), 
(3), dan Pasal 6A Ayat (1). Setelah UUD 1945 sudah diamandemen, maka 
kunci pokok keempat sistem pemerintahan berubah menjadi, “presiden 
ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping MPR 
dan DPR”. Hal ini disebabkan presiden dipilih secara langsung oleh 
rakyat. Oleh karena, itu presiden tidak lagi merupakan mandataris Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat.58

58 I Ketut Rindawan dan Fridolin Safio Hasi, “Studi Komparatif Tugas dan Fungsi Presiden dalam 
Sistem Ketatanegaraan Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”, http://download. garuda.
ristekdikti.go.id/article.php?article=1755823&val=18671&title=STUDI%20KOMPARATI 
F%20TUGAS%20DAN%20FUNGSI%20PRESIDEN%20DALAM%20SISTEM%20
KETATANEGARAAN %20SEBELUM%20DAN%20SESUDAH%20AMANDEMEN%20
UUD%201945, diakses pada 10 April 2021.
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C. RE-EKSISTENSI POKOK-POKOK HALUAN NEGARA 
DALAM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN 
RAKYAT

1.  Konsep Haluan Negara

Secara teoritis, Hans Kelsen menyebut bahwa negara adalah tatanan 
hukum dan komunitas yang dibentuk oleh tatanan hukum itu sendiri. Negara 
harus dipahami sebagai “principilum individuationis” dimana hubungan 
antara negara dan hukum sebagai hubungan hukum dengan individu. Oleh 
karena itu, perlu diatur bahwa suatu tatanan hukum yang mengatur kegiatan 
manusianya.59 Sejalan dengan itu, tujuan objektif negara Indonesia adalah 
untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal 
ini menurut James C. Scott memerlukan suatu alat atau pedoman untuk 
mentransformasikan masyarakat menuju masa depan yang lebih baik, 
yang sering diistilahkan sebagai ideology of high modernism.60 Dengan 
keberadaan pedoman pembangunan ini, negara akan bisa melakukan 
rekayasa sosial (social engineering) atas kondisi masyarakat kini menuju 
ke masa depan yang lebih baik.

Dalam sejarah sosialisme, banyak negara gagal karena mereka tidak 
mengikuti kaidah atau ketentuan umum sebagaimana yang ditetapkan oleh 
pedoman tersebut, sehingga negara tersebut tidak berhasil menyesuaikan 
dengan berbagai bentuk kebutuhan dan kelembagaan masyarakat modern.61 
Oleh karena itu, agar pembangunan tidak mengarah kepada munculnya 
authoritarianisme ataupun democratic centralism62 yang berpusat pada 
kepentingan partai politik tertentu (party dictatorship),63 maka suatu negara 
perlu menyusun suatu pedoman yang melibatkan partisipasi banyak warga 
masyarakat. Sejalan dengan itu, maka negara perlu menyusun sebuah haluan 
pembangunan sebagai pedoman arah dan perencanaan pembangunan.

Haluan negara bagi Jimly Asshidiqie sama dengan policy atau 
kebijakan. Haluan negara merupakan pedoman arah bagi penyelenggaraan 
negara. Haluan negara dapat berupa haluan politik baik di bidang ekonomi, 
59 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusamedia, 2014), hal. 262.
60 James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition 

Have Failed, (New Haven: Yale University Press, 1998).
61 Lucian W. Pye, “Political Science and the Crisis of Authoritarianism”, American Political 

Science Review 84, 1990, hal. 1 – 9.
62 Neil Harding, Leninism, (Durham: Duke University Press, 1996), hal. 186 – 187.
63 Istilah party dictatorship dikemukakan oleh Peter C. Caldwell, Dictatorship, State Planning and 

Social Theory in The German Democratic Republic, (Cambridge: Cambridge University Press, 
2003).
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kebudayaan, ataupun hukum. Dengan demikian istilah ini dapat dikaitkan 
dengan pengertian politik dalam arti luas, seperti tercermin dalam istilah 
politik ekonomi, politik kebudayaan, politik hukum, politik energi, politik 
pangan dan sebagainya.64

GBHN yang pernah dimiliki Indonesia dianggap mampu mengarahkan 
pembangunan Indonesia. GBHN juga dianggap memenuhi teoritisasi 
negara menurut Kranenburg yang menjelaskan bahwa tujuan negara 
adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, 
negara harus betul-betul memperhatikan kebutuhan rakyatnya.65 Menurut 
Bagir Manan keberadaan GBHN dalam UUD 1945 sebelum perubahan 
tidak dapat dilepaskan dari soal kedaulatan rakyat. Manan mengatakan: 
“keinginan para pendiri negara dan penyusun UUD untuk menciptakan 
dan menyelenggarakan kedaulatan rakyat yang terarah dan terbimbing. 
Sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat yang terarah dan terbimbing, 
diciptakan sistem garis-garis besar dari pada haluan negara bukan sekadar 
wujud sistem kerja atas dasar perencanaan (planning system), tetapi sebagai 
sarana melaksanakan kedaulatan rakyat yang terarah dan terbimbing”.66

Konteks kedaulatan menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara 
Pasal 3 dan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan. Sementara 
itu, berdasarkan pengalaman UUD 1945 sebelum perubahan, Jimly 
menyebutkan haluan negara mencakup pengertian: 

(1) Haluan negara yang tercantum dalam UUD 1945;

(2) Haluan negara yang tertuang dalam ketetapan-ketetapan MPR/S;

(3) Haluan negara dalam pengertian program kerja yang tertuang dalam 
Ketetapan MPR tentang GBHN; dan

(4) Haluan negara yang tertuang dalam UU APBN.67

Setelah perubahan UUD 1945, haluan negara Indonesia meliputi 
UUD 1945, TAP MPR yang masih berlaku, UU APBN dan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang menunjukkan haluan dan pedoman 
dalam penyelenggaraan negara. Dengan dinormatifkannya berbagai haluan 

64 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 17.
65 Roelof Kranenburg, Political Theory, (United Kingdom: Phillips Press, 2000).
66 Susi Dwi Harjanti, “Merumuskan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara”, Loc.Cit.
67 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi, Op.cit., hal. 18.
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negara dalam bentuk hukum (peraturan perundang-undangan), maka dapat 
dikatakan bahwa haluan negara tersebut merupakan sebuah politik hukum 
(kebijakan hukum) baik bersifat tetap atau temporer.68

Sebagaimana diketahui bahwa GBHN sebagai hasil perumusan 
bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Model pembuatan 
ini yang dianggap mampu menjaring kebutuhan rakyat dengan baik.69 
GBHN merupakan suatu rangkaian program-program pembangunan yang 
menyeluruh, sistematis, terarah dan terpadu serta memungkinkan untuk 
dilaksanakan. Istilah garis-garis besar dari pada haluan negara sebagaimana 
terdapat pada naskah UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan UUD 
dimaknai sebagai kehendak rakyat yang menjadi pedoman bagi eksekutif 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, sejalan dengan 
Amandemen UUD 1945 dimana presiden bukan lagi menjadi mandataris 
MPR, maka GBHN tidak berlaku lagi. 70

2.  Haluan Negara Dalam Tinjauan Filsafat

Uraian sejarah haluan negara menunjukkan bahwa haluan negara jika 
dihubungkan dengan filsafat kenegaraan secara prinsipil mengandung dua 
tuntutan, yakni haluan yang bersifat ideologis dan haluan yang bersifat 
strategis – teknokratis. Menurut Yudi Latif, haluan yang bersifat ideologis 
berisi prinsip – prinsip fundamental sebagai kaidah penuntun dalam 
menjabarkan falsafah negara dan pasal-pasal konstitusi ke dalam peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan pembangunan di segala bidang dan 
lapisan. Sedangkan haluan yang bersifat strategis berisi pola perencanaan 
pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terpimpin dalam jangka 
panjang secara bertahap dan berkesinambungan, dengan memperhatikan 
prioritas bidang dan ruang.71

Jika di simak secara seksama, pandangan tersebut mendasarkan pada 
penelusuran kerangka berpikir dari para pendiri bangsa.72 Dalam alam 
68 Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, (Yogyakarta: FH UII, 2003), hal. 

2 – 3.
69 Sri Nuryanti, “Format Ideal Haluan Negara Sebagai Haluan Pembangunan Nasional”, Jurnal 

Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 02, Februari 2018, hal. 54.
70 Ibid., hal. 56.
71 Yudi Latif, “Rancang Bangun GBHN”, dalam Kompas, Edisi 30 Agustus 2016, hal. 6
72 Alam Pemikiran para pendiri bangsa ini dapat dilihat dari perdebatan-perdebatan dalam sidang-

sidang BPUPKI – PPKI. Lihat Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 25 Mei 1945 – 22 Agustus 
1945.
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pemikiran pendiri bangsa, usaha bangsa Indonesia untuk mewujudkan 
tujuan negara seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945, harus 
bersandar pada tiga konsensus fundamental, yaitu: Pancasila sebagai 
falsafah dasar, UUD sebagai hukum atau norma dasar, dan Haluan Negara 
sebagai kebijakan dasar. Apabila Pancasila mengandung prinsip-prinsip 
filosofis, UUD mengandung prinsip-prinsip normatif, maka Haluan Negara 
mengandung prinsip-prinsip direktif.73

Para pendiri bangsa sepakat bahwa haluan negara diciptakan sebagai 
perangkat guna menuntun penyelenggara pemerintahan negara dalam 
upaya mewujudkan tujuan bernegara.74 Penjelasan di atas menunjukkan 
bahwa secara ontologis terdapat 2 (dua) aspek penting sebagai unsur utama 
dalam Haluan Negara, yaitu: pertama, prinsip-prinsip direktif; dan kedua, 
kebijakan dasar negara, yang keduanya dijelaskan dalam uraian dibawah 
ini.75

Ada tiga konsensus dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa 
Indonesia ketika itu sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara, 
yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Haluan Negara. Ketiganya saling berkait 
kelindan dan saling menopang antar satu dengan yang lainnya. Penulis 
menyebutnya sebagai triangle of basic state consensus, yang berhubungan 
dapat digambarkan sebagai berikut:

73 Yudi Latif, “Rancang Bangun …”, Loc.Cit.
74 Lihat Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 25 Mei 1945 – 22 Agustus 1945.
75 Lutfil Ansori, “Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan (The Directive Principle of 
State Policy as A Guideline of The Basic State Policy in The Indonesian Constitutional System: 
A State Philosophy Perspective)”, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol. 16, No. 1, Juni 2019, 
hal. 94.
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Gambar 2.1.  
Triangle of Basic State Consensus

Tujuan negara menjadi inti yang hendak dicapai oleh negara yang 
sekaligus memandu arah penyelenggaraan negara, yang di dalamnya 
terkandung cita negara (staatsidee). Staatsidee merupakan hakikat dari 
negara, dimana staatside ini menjadi cikal bakal bagi terbentuknya 
negara. Sehubungan dengan staatsidee ini Soepomo pernah mengajukan 
konsep negara integralistik. Menurut aliran ini, negara ialah suatu 
susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala 
anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan 
masyarakat yang organis.76

Lebih lanjut, Soepomo mengemukakan:

“Jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan 
keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita 
harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) negara integralistik, negara 
yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-

76 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama. (Jakarta: 
Yayasan Prapantja, 1959), hal. 111.
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golongannya dalam lapangan apapun.”77

Cita negara ini semula disebut oleh Soepomo dengan cita negara 
integralistik, namun kemudian diperbaikinya menjadi cita negara 
kekeluargaan, lalu menjadi cita negara persatuan Indonesia.78

 Menurut Shidarta pemahaman cita negara integralistik atau 
persatuan ini dalam konteks keindonesiaan dewasa ini harus diberi 
aksentuasi yang berbeda dengan pemaknaan yang muncul dalam periode-
periode pemerintahan sebelumnya, yakni harus dieja dalam semangat 
menciptakan konsensus baru yaitu pembangunan manusia Indonesia,79 
sebagai bagian dari perwujudan tujuan negara.

Tujuan negara Indonesia sendiri telah ditetapkan dengan jelas dalam 
Pembukaan UUD 1945, yaitu:

“....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Pernyataan tersebut menunjukkan pilihan bangsa Indonesia sebagai 
negara kesejahteraan (welfare state atau social service state). Menurut 
teori negara kesejahteraan ini, tujuan negara yang utama adalah untuk 
mewujudkan kesejahteraan umum. Negara sebagai alat untuk tercapainya 
tujuan bersama yaitu kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat.80 Sebagai negara kesejahteraan, tentu fungsi dan peran 
negara menjadi sangat besar. Karena itu dibutuhkan konsensus dasar 
atau prinsip-prinsip dasar sebagai rambu-rambu atau pedoman dalam 
penyelenggaraan negara.

Konsensus pertama adalah Pancasila sebagai dasar falsafah negara 
(philosofische grondslag), yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip 
filosofis. Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus 
bintang penuntun (leitstar) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam 
mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan 
77 Pernyataan ini disampaikan oleh Soepomo dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI pada 

tanggal 31 Mei 1945. Muhammad Yamin, Naskah Persiapan, Ibid., hal. 113.
78 A. Hamid S. Attamimi, “Cita Negara Persatuan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945”, 

dalam Soeprapto, et al., Cita Negara Persatuan Indonesia, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1995), hal. 121.
79 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal. 

399.
80 Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hal. 129.
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sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.81

Konsensus kedua adalah UUD 1945 sebagai hukum/norma dasar, 
yang berisi prinsip-prinsip normatif yang mengatur keseluruhan sistem 
ketatanegaraan.82 Seperti yang disampaikan Renato R. Pasimo sebagai 
berikut:83

“The fundamental law of state, containing the principles upon which 
government is founded, regulating the divisions of the sovereign powers 
and directing to what persons each of these powers is to be exercised”.

Inti dari pernyataan diatas bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar 
dapat diartikan sebagai hukum dasar dari suatu negara yang berisi prinsip-
prinsip sebuah pemerintah dibentuk, pengaturan pembagian kekuasaan 
dan pedoman pengujian terhadap kekuasaan-kekuasaan tersebut. Uraian di 
atas menunjukkan bahwa nilai-nilai filosofis Pancasila bersifat abstrak dan 
pasal-pasal konstitusi berisi norma-norma besar yang tidak memberikan 
arahan bagaimana cara melembagakannya. Untuk itu, diperlukan suatu 
kaidah penuntun (guiding principles) yang berisi arahan dasar (directive 
principles) tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila 
dan konstitusi itu ke dalam pranata publik, yang dapat memandu para 
penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan 
pembangunan. Itu sebabnya dibutuhkan haluan negara yang menjadi satu 
kesatuan yang melengkapi keberadaan Pancasila dan UUD 1945.

Konsensus ketiga adalah haluan negara sebagai kebijakan dasar, 
yang mengandung prinsip-prinsip direktif. Prinsip direktif itu merupakan 
panduan yang mengarahkan haluan kebijakan negara bagi pemerintah 
pusat dan daerah yang harus dijadikan pegangan sebagai kerangka kerja 
dalam merumuskan materi perundang-undangan dan program-program 
pemerintahan.84

Di samping sebagai panduan kebijakan negara, prinsip-prinsip pokok 
pengarah atau pemandu itu berfungsi sebagai barometer pengawas atau 
pemandu itu berfungsi sebagai barometer pengawas terhadap jalannya 
81 Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 41.
82 K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai: “the whole system of government of a country, 

the collection of rules which establish and regulate or govern the government”. Lihat KC. 
Wheare, Modern Constitutions, (New York-Toronto: Oxford University Press, 1975), hal. 1.

83 Renato R. Pasimo, The Philippine Constitution (Its Evolution and Development) and Political 
Science, (Metro Manila: National Book Store Inc., 1991), hal. 41.

84 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi, Op.cit., hal. 22.
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pemerintahan yang dapat dipergunakan oleh warga negara dalam menilai 
kinerja pemerintah melalui pemilihan umum.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa tradisi haluan negara yang 
disebut sebagai Directive Principles of State Policy (DPSP) ini biasa 
dipraktikkan dilingkungan negara-negara yang tidak menganut paham 
sosialis-komunis. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan bimbingan 
dan panduan arah agar kebijakan-kebijakan operasional di bidang 
pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya tidak bertentangan dengan 
cita-cita yang terkandung dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi.85 
Ajaran prinsip-prinsip direktif ini menjiwai para pendiri bangsa. Dalam 
rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, keberadaan haluan 
negara diterima secara bulat oleh seluruh anggota rapat.86 Keberadaan 
haluan negara ini sejatinya terkait dengan paham negara kekeluargaan 
dan kesejahteraan yang dianut oleh para pendiri bangsa dalam mendirikan 
negara Indonesia. dengan diterimanya paham kekeluargaan berarti 
menolak paham individualisme-liberalisme yang menyerahkan kebijakan 
pembangunan kepada kekuatan mayoritas, dalam hal ini presiden, sebagai 
representasi kekuatan mayoritas. Karena itu dalam paham kekeluargaan 
kebijakan dasar pembangunan negara harus dirumuskan bersama 
konsensus seluruh representasi kekuatan politik rakyat yang merupakan 
representasi seluruh elemen bangsa. Dengan demikian, haluan negara 
memiliki fungsi penting dalam mewujudkan konsepsi negara kekeluargaan 
dan kesejahteraan.

Haluan negara berfungsi sebagai pedoman kebijakan dasar dari 
negara. Di era orde lama difungsikan sebagai pedoman kebijakan politik, 
di era orde baru difungsikan sebagai pedoman kebijakan pembangunan 
nasional, dan di era reformasi dimaksudkan sebagai pedoman kebijakan 
penyelenggaraan negara. Meskipun setiap masa pemerintahan haluan 
negara diberi aksentuasi yang berbeda, namun fungsinya tetap sama yakni 
sebagai pedoman kebijakan dasar dari negara. Sampai disini menjadi jelas, 
bahwa yang disebut haluan negara harus mengandung prinsip-prinsip 
direktif yang berfungsi sebagai pedoman kebijakan dasar negara atau 
sebagai kaidah penuntun dalam menjabarkan falsafah negara dan pasal-
pasal konstitusi ke dalam kebijakan pembangunan negara.87

85 Ibid., hal. 25 – 27.
86 Risalah Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945.
87 Lutfil Ansori, Op.Cit. hal. 98.
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a. Sejarah Haluan Negara Indonesia

1) Periode Awal Kemerdekaan Tahun 1945 – 1949

Pada kurun waktu tersebut, situasi dan kondisi perjuangan revolusi 
untuk mempertahankan dan menegakkan kedaulatan bangsa sebagai 
wujud kemerdekaan yang telah diproklamasikan menyebabkan GBHN 
belum dapat dibuat. Atas usulan Komite Nasional Indonesia Pusat 
(KNIP), dalam sidang pada tanggal 16 – 17 Oktober 1945 di Balai 
Muslimin, Jakarta, akhirnya diterbitkan Maklumat Wakil Presiden 
Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, yang menentukan:

“Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis 
Besar Haluan Negara, serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia 
Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan 
oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih antara mereka dan yang 
bertanggung jawab kepada

Komite Nasional Indonesia Pusat.”

Dengan Maklumat Wakil Presiden Nomor X ini, maka KNIP 
lembaga peralihan yang melaksanakan kekuasaan Legislatif dan ikut 
menetapkan GBHN. Akan tetapi secara faktual, GBHN belum dapat 
dihasilkan pada saat itu. Disamping itu, adanya Maklumat Pemerintah 
tanggal 14 November 1945 yang merubah kabinet presidensiil menjadi 
parlementer, sehingga GBHN belum dirumuskan sebagaimana 
mestinya88

2)  Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950

Pada konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, belum ada GBHN yang 
dihasilkan. Hal ini dikarenakan dalam kedua konstitusi tersebut, tidak 
mengatur mengenai MPR.89

88 
89 Ibid., hal. 53.
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3)  Periode Berlakunya Kembali UUD 1945

Kembali berlakunya UUD 1945, yaitu dengan diterbitkannya 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Ir. Soekarno. Adapun isi dari 
Dekrit Presiden tersebut ialah pembubaran Badan Konstituante hasil 
Pemilu 1955 dan Penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-
Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 ke Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Berlakunya UUD 1945 ini sampai 
dengan tahun 1999 saat mulai bergulirnya era reformasi. Dengan 
jangka waktu 40 tahun itu, haluan negara yang ditetapkan dengan 
model GBHN, berdasarkan Pasal 3 UUD 1945, yang menentukan 
“Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar 
dan garis-garis besar daripada haluan Negara.” Terdapat beberapa 
ketetapan GBHN dalam jangka waktu 40 tahun diantaranya90:

(a) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
Republik Indonesia Nomor I/MPRS/1960 Tentang Manifesto 
Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-Garis Besar Daripada 
Haluan Negara, kemudian dijabarkan dengan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor 
II/MPR/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan 
Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 – 1969.

(b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

(c) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

(d) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

(e) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

(f) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

(g) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

(h) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
90 Ibid., hal. 53 – 54.



43Universitas Tarumanagara

Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 
Tahun 1999 - 2004.

4)  Periode Setelah Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945, yang dilaksanakan pada tahun 1999– 
2002 mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan pembangunan 
diantaranya91:

a) Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b) Dihilangkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai 
pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional; dab

c) Diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun, beberapa alasan perubahan sistem ketatanegaraan, 
menjadikan GBHN ditiadakan dalam UUD 1945, yakni:

(1) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya 
GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana 
pembangunan

(2) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan 
memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung 
jawab kepada Daerah.

Dengan demikian, GBHN yang selama ini berfungsi sebagai landasan 
perencanaan pembangunan Nasional, ditiadakan. Kemudian, dibentuklah 
undang-undang yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan 
nasional. Dengan munculnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Praktik ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945 dibuat satu ‘sistem 
perencanaan pembangunan nasional’ dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang 

91 Ibid., hal. 132 – 133.
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ditindaklanjuti dengan:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D)

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D)

c. Rencana Kerja Pemerintah Pusat/Daerah (RKP/D).

Sedangkan pada masa reformasi, sejalan dengan Perubahan Ketiga 
UUD 1945 di tahun 2001, MPR menetapkan TAP MPR Nomor VII/
MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, yang dalam menimbangnya 
dinyatakan, bahwa untuk menjaga kesinambungan arah penyelenggaraan 
negara diperlukan perumusan visi antara, yaitu visi di antara cita-cita 
luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, 
yang merupakan visi Indonesia masa depan, dengan visi lima tahunan 
yang dirumuskan dalam GBHN. Visi antara tersebut adalah visi Indonesia 
2020. Dengan begitu, dalam pola GBHN sebelumnya, ada 3 visi dalam hal 
pembangunan, yakni:92

(1) Visi Ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam 
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

(2) Visi Antara yaitu Visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai dengan 
tahun 2020

(3) Visi Lima Tahunan sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar 
Haluan Negara.

Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 3 pola 
rencana kebijakan, yakni:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah jangka 
waktu 20 tahun (UU No. 17/2007 RPJPN sampai 2025)

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah jangka 
waktu 5 tahun.

3. Rencana Kerja Pemerintah Pusat/Daerah jangka waktu tahunan.

92 Ibid., hal.133 – 134.
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Apabila dibandingkan antara TAP MPR No. VII/MPR/2001 dengan 
UU SPPN, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. 
Perbandingan TAP MPR dan UU SPPN

Apabila dikaji secara mendalam, SPPN memiliki beberapa 
kelemahan, diantaranya93:

1. RPJMN sangatlah bersifat executive centris yaitu menganggap bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan negara hanyalah oleh presiden sebagai 
kepala eksekutif (tidak mengatur lembaga negara lain seperti legislatif 
dan yudikatif). Pasal 4 Ayat (2) UU SPPN, menentukan bahwa RPJMN 
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden. Lebih 
lanjut ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU SPPN, diuraikan sebagai berikut:

93 Ibid., hal. 134 – 135.

 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional/Daerah jangka waktu 5 tahun. 
 

3. Rencana Kerja Pemerintah Pusat/Daerah jangka waktu 

tahunan. 
 

Apabila dibandingkan antara TAP MPR No. VII/MPR/2001 dengan 

UU SPPN, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 
 

Tabel 2.2. Perbandingan TAP MPR dan UU SPPN 
 

PERBANDINGAN 
 

TAP MPR Nomor VII/MPR/2001  UU SPPN   
  
Visi   Ideal,   yaitu   cita-cita   luhur Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

sebagaimana termaktub dalam Nasional/Daerah   (RPJPN/D) jangka 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945  waktu 20 tahun (UU No. 17/2007 RPJPN 

   sampai 2025)    

    
Visi Antara yaitu Visi Indonesia 2020 Rencana Pembangunan Jangka 

yang  berlaku  sampai  dengan  tahun Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) 

2020   jangka waktu 5 tahun.   

     
Visi   Lima Tahunan   sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah 

termaktub  dalam  Garis-Garis  Besar Pusat/Daerah (RKP/D) jangka waktu 

Haluan Negara.  tahunan.    
       
 
 
 

Apabila dikaji secara mendalam, SPPN memiliki beberapa 

kelemahan, diantaranya
93

: 
 

1. RPJMN sangatlah bersifat executive centris yaitu menganggap 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara hanyalah oleh 
 

93
 Ibid., hal. 134 – 135. 

 

 

54 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194546

“RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 
Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang 
memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, 
program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, 
kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi 
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh 
termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa 
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”.

2. Apabila secara fakta, ternyata ada substansi RPJMN yang berbeda atau 
dikurangi atau mungkin lebih luas dari yang ditetapkan dalam RPJPN, 
tidak ada satu pun ketentuan di dalam UUD 1945 atau undang-undang 
lainnya yang melarang hal tersebut.

3. Terdapat fakta, bahwa visi, misi dan program kerja presiden terpilih 
(RPJMN) ternyata dalam beberapa hal (menyangkut materi dan arah 
pencapaian program) berbeda dengan visi, misi, dan program kerja 
kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) terpilih. Maka sering 
terjadi perbedaan implementasi RPJMN dengan RPJMD. Apalagi 
Pasal 5 Ayat (2) UU SPPN, menentukan:

“RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada 
RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan 
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, 
dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja 
perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan 
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif”.

4. Sama halnya dengan RPJM Nasional, secara praktik RPJM Daerah 
yang sudah ditetapkan oleh peraturan daerah dan peraturan kepala 
daerah bisa saja tidak sesuai dengan RPJMN, apalagi tidak ada 
konsekuensi hukum apapun, karena tidak ada satu pun norma hukum 
yang mengaturnya. Ditambah dengan data saat ini, menunjukkan 
adanya 415 kabupaten, 93 kota dan 34 provinsi saat ini di Indonesia. 
Menjadi lebih ironis, ketika masing-masing kepala daerah ditingkat 
kabupaten/kota berbeda warna pantai dengan kepala daerah provinsi 
dan presiden.94

94 Ibid., hal. 135 – 136.
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D. POKOK-POKOK HALUAN NEGARA DALAM SISTEM 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT TAP 
MPRS NOMOR XX/ MPRS/1966 TENTANG SUMBER TERTIB

 Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan 
Republik Indonesia (TAP MPRS No. XX/MPRS/1966), dimana dalam 
lampiran IIA tentang “Tata urutan perundangan di Indonesia menurut UUD 
1945” dirumuskan bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan 
sebagai berikut:95

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,

2. TAP MPR,

3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

4. Peraturan Pemerintah,

5. Keputusan Presiden,

6. Peraturan pelaksanaan lainnya seperti:

- Peraturan Menteri,

- Instruksi Menteri,

- dan lain-lainnya.

Setelah selama 34 (tiga puluh empat) tahun, maka pada sidang MPR 
tahun 2000 ditetapkanlah Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/2000 tentang 
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (TAP 
MPR No. III/MPR/2000), yang menggantikan TAP MPRS/TAP MPRS 
No. XX/MPRS /1966. Dimana dalam TAP MPR tersebut masalah hierarki 
peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

“Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam 
pembuatan aturan hukum dibawahnya. Tata urutan peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

95 Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas, “Problematika Kedudukan Tap MPR dalam 
UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, dalam Jurnal 
Yuridika, Vol. 27, No. 2, Mei-Agustus 2012, hal. 122.
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3. Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU);

5. Peraturan Pemerintah;

6. Keputusan Presiden;

7. Peraturan Daerah.”

 Dari kedua hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku 
pada masa-masa UUD 1945 di atas jelas bahwa memang TAP MPR 
memiliki kedudukan di atas UU dan di bawah UUD 1945.96

Sebagai reaksi terhadap perubahan kedudukan dan kewenangan 
MPR ini, serta didasarkan pada perintah yang diamanatkan oleh Pasal I 
Aturan Tambahan, Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, pada 
bulan Agustus 2002 kepada MPR diperintahkan untuk meninjau status 
hukum TAP MPR/S yang telah dikeluarkan sebelumnya. Peninjauan 
tersebut dilakukan melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang 
Peninjauan Kembali TAP MPR/S Sejak Tahun 1960 sampai dengan Tahun 
20024 (TAP MPR No. I/MPR/2003) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 
7 Agustus 2003. Ketetapan ini sering disebut sebagai TAP MPR “sapu 
jagat”, karena TAP MPR ini menentukan kedudukan serta status hukum 
seluruh TAP MPR/S yang pernah dikeluarkan oleh MPR/S sebelumnya. 
Ketetapan ini juga merupakan TAP MPR terakhir yang bersifat regeling 
yang dikeluarkan oleh MPR. Berdasarkan TAP MPR tersebut, TAP MPR/S 
Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) 
kelompok, yaitu:97

a. Kelompok TAP MPR/S yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 
ketetapan);

b. TAP MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu 
(3 ketetapan);

c. TAP MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan 
hasil pemilihan umum tahun 2004 (8 ketetapan);

d. TAP MPR/S yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya 
undangundang (11 ketetapan);

96 Ibid., hal. 123.
97 Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 59.
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e. TAP MPR yang masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan 
Tata Tertib yang baru oleh MPR-RI hasil pemilihan umum tahun 2004 
(5 ketetapan);

f. TAP MPR/S yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, 
baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah 
selesai dilaksanakan (104 ketetapan).

Selanjutnya diundangkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10/2004) 
yang menentukan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU tersebut yang menyatakan, jenis dan 
hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:98

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang atau PERPPU;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa TAP MPR/S tidak 
dimasukkan lagi kedalam hierarki sebagai jenis peraturan perundang-
undangan. Hal ini dapat dipahami mengingat MPR tidak berwenang 
lagi membentuk TAP MPR yang bersifat mengatur setelah hapusnya 
kewenangan menetapkan GBHN. Namun, menurut TAP MPR No. I/
MPR/2003 masih terdapat tiga ketetapan yang masih berlaku dengan 
ketentuan,99 dan sebelas ketetapan yang masih berlaku sampai terbentuknya 
undang-undang.100 Dengan latar belakang masih berlakunya beberapa TAP 
MPR/S di atas, serta untuk menguatkan posisinya maka diundangkanlah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (UU No. 12/2011). Dalam UU ini pembentuk 
undang-undang kembali memasukkan TAP MPR dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan. Menurut Pasal 7 Ayat (1), jenis dan hierarki peraturan 

98 Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas, Op. Cit., hal. 124.
99 Indonesia, Ketetapan MPR No. I/MPR/2003, Pasal 2.
100 Ibid., Pasal 4.
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perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

c. Undang-Undang atau PERPPU;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi ;

g. Peraturan Daerah Kab/Kota

UU No. 12/2011 memberikan pengertian secara terbatas terhadap 
apa yang dimaksud dengan TAP MPR yang dimaksud UU No. 12/2011 
tersebut. Penjelasan pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011:101

“Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/ MPR/2003 
tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 
7 Agustus 2003.”

E. KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
SEBAGAI LEMBAGA NEGARA SALAH SATU LEMBAGA 
NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK

 Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum 
perubahan UUD 1945 pada awal era reformasi (1999-2002), kedudukan 
MPR merupakan lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang sangat 
besar. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebelum 
perubahan,

101 Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas, Loc. Cit.
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“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dari ketentuan tersebut 
diketahui bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara Indonesia 
berada dalam satu tangan atau badan, yakni MPR.102

Padmo Wahjono merumuskan bahwa di negara Republik Indonesia 
diambil pola dasar bahwa kedaulatan secara penuh diwakilkan/ dilakukan 
oleh suatu lembaga yang bernama MPR. Kepada lembaga inilah segala 
sesuatu kegiatan kenegaraan harus dipertanggungjawabkan, baik 
kewenangan-kewenangan yang sesuai dengan teori Montesquieu maupun 
kewenangan-kewenangan lainnya dibidang kenegaraan yang tumbuh 
setelah zamannya Montesquieu.103

Atas dasar rumusan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 tersebut, 
dikembangkan pengertian sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan 
Umum UUD 1945 yang oleh Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dijadikan 
bagian yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945, yaitu bahwa Presiden 
bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Karena itulah, selama 
ini dimengerti bahwa MPR merupakan lembaga yang paling tinggi, atau 
biasa disebut sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga wajar bahwa 
keberadaannya diatur paling pertama dalam susunan UUD 1945104.
Penempatan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dikukuhkan dengan 
Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan 
Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-
Lembaga Tinggi Negara.105

 Lembaga Tertinggi Negara dalam Ketetapan ini ialah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya dalam Ketetapan ini disebut 
Majelis.” Pasal 1 Ayat (2) Ketetapan MPR ini menyebut lembaga-lembaga 
tinggi negara dengan rincian: Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah 
Agung. Uraian lengkap Ketetapan MPR ini dapat dilihat dalam Himpunan 
Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 s/d 2000, (Jakarta: Sekretariat 
Jenderal MPR RI, 2001).
102 Sri Soemantri, Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, (Bandung: Alumni 

1977), hal. 85
103 Padmo Wahjono, Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hal. 112.
104 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 145.
105 Dalam Pasal 1 ayat (1) Ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan
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Bahkan Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan 
merumuskan antara lain, “Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat 
memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas….”.106 
Dengan demikian sebelum perubahan amandemen ke VI menjadikan MPR 
sebagai lembaga negara tertinggi yang kekuasaannya tidak terbatas.

Kekuasaan MPR yang sangat besar terlihat dari tugas dan 
wewenangnya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 
sebelum perubahan, yakni menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan 
garis-garis besar daripada haluan negara, dan memilih Presiden dan Wakil 
Presiden.107

Perubahan UUD 1945 pada awal era reformasi, 1999-2002 telah 
mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk 
mengenai MPR. Dengan perubahan konstitusi tersebut, tidak lagi 
menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya 
melaksanakan kedaulatan rakyat (Pasal 1 Ayat (2)). Artinya MPR tidak 
lagi sebagai sumber/lembaga/institusi kekuasaan negara yang tertinggi 
yang mendistribusikan kekuasaannya pada lembaga-lembaga negara yang 
lainnya.108 Terkait dengan ini, Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa 
setelah perubahan UUD 1945, tidak dikenal lagi adanya lembaga tertinggi 
negara. Sesuai doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power) 
berdasarkan prinsip checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan 
negara, MPR mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga-
lembaga negara lainnya.109

Perubahan ketentuan ini dalam rangka penataan ulang sistem 
ketatanegaraan Indonesia agar dapat diwujudkan secara optimal sistem 
ketatanegaraan yang menganut sistem saling mengawasi dan saling 
mengimbangi (checks and balances) antar lembaga negara dalam 
kedudukan yang setara, dalam hal ini antara MPR dan lembaga negara 
lainnya seperti Presiden dan DPR.110

106 Ibid., hal. 4.
107 Ibid., hal. 4, Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan berbunyi, “Majelis Permusyawaratan 

Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara”. 

Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.”

108 Sekretariat Jenderal MPR RI, Loc. Cit., hal. 4, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan 
berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang 
Dasar.”

109 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi …, Op. Cit., hal. 147
110 Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005), hal. 50.
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Perubahan ketentuan konstitusi tersebut berarti terjadi perubahan 
fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita, yakni dari sistem yang 
vertikal-hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang 
horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling 
mengawasi antar lembaga negara.111 MPR pasca perubahan UUD 1945 
juga tidak berwenang lagi menetapkan garis-garis besar daripada haluan 
negara (termasuk GBHN). Kondisi ini juga merupakan konsekuensi logis 
dari sistem pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. 
Visi, misi, dan program kerja presiden dan wakil presiden terpilihlah yang 
menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan program pembangunan 
dan penyelenggaraan negara.112

F. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
DALAM HIERARKI SISTEM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum 
nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk 
mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945. Kajian teoritik akademik ilmu perundang-undangan tidak akan 
pernah lepas dari aspek politik yang berjalan secara beriringan dengan 
aspek hukum dalam bingkai politik ketatanegaraan. Menurut Mahfud 
MD,113 politik hukum adalah legal politik atau garis kebijakan resmi 
tentang hukum yang akan diperlakukan baik dalam pembuatan hukum 
baru atau dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan 
negara.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo,114 mendefinisikan politik 
hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk 
mencapai suatu tujuan sosial dalam hukum tertentu didalam masyarakat 
yang cakupannya meliputi jawaban atas pertanyaan mendasar, yaitu: 1) 
Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) Cara-cara apa 

111 Ibid.
112 Ah. Mujib Rohmat, “Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam 

Era Reformasi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol III, No. 2, Mei - Agustus 2016, hal. 188.
113 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 

hal. 1.
114 Ibid., hal. 10.
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yang dirasa paling baik untuk dipakai untuk mencapai tujuan tersebut; 3) 
Kapan waktunya dan melalui apa hukum itu perlu diubah; dan 4) Dapatkah 
suatu pola yang baku dan yang mapan dirumuskan untuk membantu dalam 
memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan 
tersebut dengan baik. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian 
dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan 
hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. Kajian teoritik-akademik ilmu perundang-
undangan tidak akan pernah terlepas dari aspek politik yang berjalan 
secara beriringan dengan aspek hukum dalam bingkai politik hukum 
ketatanegaraan.

Setiap produk perundang-undangan yang lahir tidak terlepas dari 
kewenangan konstitusional yang diamanatkan di dalam konstitusi maupun 
peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai dengan yurisdiksi 
dan teritorial. Adapun kewenangan sebagaimana dimaksudkan mencakup 
wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu: (i) fungsi legislasi dan regulasi, (ii) 
fungsi eksekutif dan administrasi serta, (iii) fungsi yudikatif dan judisial. 
Keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat 
sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah tercakup pengertian 
sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka negara hukum 
Indonesia berdasarkan UUD 1945. Mengacu pada konteks tersebut maka 
salah satu elemen dalam sistem hukum nasional adalah kaidah aturan. 
Kaidah-kaidah peraturan tersebut berupa peraturan perundang-undangan 
yang hanya dapat dikatakan sebagai suatu tata hukum dalam sebuah sistem 
hukum nasional jika validitasnya dapat dilacak baik secara langsung maupun 
tidak langsung kepada konstitusi.115 Tata hukum, sebagai personifikasi 
negara, merupakan suatu hierarki peraturan perundang-undangan yang 
memiliki level berbeda. Kesatuan peraturan perundang-undangan ini 
disusun oleh fakta bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lain yang 
lebih tinggi.116 Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai suatu 
115 Hans Kelsen, 1961, General Theory of Law and State, translated by Anders Wedberg, (New 

York; Russell & Russell, 1961), p. 115-124, dikutip dari Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan 
Konsolidasi …, Op.Cit., hal. 8.

116 Ibid., hal. 124, Beberapa penulis menyatakan bahwa teori hierarki norma ini dipengaruhi oleh 
teori Adolf Merkl atau paling tidak Merkl telah menulis teori terlebih dahulu dibanding Hans 

Kelsen, yang disebut Jelić dengan “stairwell structure of legal order”, Teori Merkl ini adalah 
tentang tahapan hukum (die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung) yaitu bahwa hukum adalah 
suatu sistem tata aturan hirarkis, suatu sistem norma yang mengkondisikan dan dikondisikan 
dan tindakan hukum, Norma yang mengkondisikan berisi kondisi untuk pembuatan norma 
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tata hukum nasional juga disusun secara hierarkis, hubungan hierarki 
tersebut terjadi secara utuh dan berpuncak pada konstitusi yang dalam 
negara hukum dikenal sebagai prinsip supremasi konstitusi.

Berdasarkan kerangka di atas maka dalam sistem norma yang dinamik 
(nomodynamics) Hans Kelsen mengajarkan bahwa suatu norma dibentuk 
oleh norma yang lebih tinggi. Hans Kelsen menamakan norma tertinggi 
tersebut yaitu grundnorm. Menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky 
mengembangkan pemahaman tentang hierarki norma dalam bentuk 
piramida atau dikenal dengan teori piramida. Untuk memudahkan kedua 
teori tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Gambar 2.2. 
Stufeentheorie Hans Kelsen

lain atau tindakan, Pembuatan hirarkis ini termanifestasi dalam bentuk regresi dari sistem tata 
hukum yang lebih tinggi ke sistem tata hukum yang lebih rendah,Proses ini selalu merupakan 
proses konkretisasi dan individualisasi, Lihat Zoran Jelić, A Note On Adolf Merkl’s Theory Of 
Administrative Law, Journal Facta Universitatis, Series: Law and Politics Vol, 1 No. 2, 1998, 
hal. 149, Bandingkan dengan lan Stewart, The Critical Legal Science of Hans Kelsen, Journal 
of Law and Society, 17 (3), 1990, hal. 283, Dikutip dari Jimly Asshidiqie, Ibid. hal 8.
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Gambar 2.3. 
Van Stuffenbau der Rechtsordnung Hans Nawiasky

 

Berdasarkan uraian di atas maka secara kontekstual dalam sistem 
hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan tiga asas 
mendasar. Adapun tiga asas sebagaimana dimaksud, antara lain asas lex 
superior derogate lex inferior, lex specialis derogate lex generalis, dan lex 
posterior derogat lex priori. Berdasarkan studi ilmu hukum 3 asas tersebut 
sebagaimana dimaksud merupakan pilar penting dalam memahami 
konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia secara detail dapat 
dijelaskan bahwa:117

a) Asas lex superior derogate lex inferior, peraturan yang lebih tinggi 
akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur 
substansi yang sama dan bertentangan.

b) Asas lex specialis derogate lex generalis, peraturan yang lebih khusus 
akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum apabila mengatur 
substansi yang sama dan bertentangan.

117 TIM PP OTODA, “Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus Dalam Bidang 
Legislasi (Studi di Provinsi Papua Dan Papua Barat)”, Bekerjasama PP OTODA Universitas 
Brawijaya dengan DPD RI, 2011, hal. 140. Dikutip dari Jazim Hamidi, dkk., Teori dan Hukum 
Perancangan Perda, (Malang: UB Press, 2012), hal. 19.
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c) Asas lex posterior derogate lex priori, peraturan yang baru akan 
mengesampingkan peraturan yang lama.

Mengacu pada cabang-cabang kekuasaan negara sebagaimana 
dimaksud di atas maka sistem hierarki peraturan perundang-undangan 
Indonesia mengalami perubahan pasca diterbitkannya Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Dengan mendasarkan pada prinsip hierarki peraturan perundang-
undangan maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan 
beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang berbasiskan “hierarki 
struktural” yang menjadi prinsip utama dalam sistem norma hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

Hierarki struktur menggambarkan hierarki susunan lembaga-lembaga 
negara/pemerintah berwenang dalam menyelenggarakan pemerintahan. 
Namun pada sisi lain, undang-undang ini juga mengakui “hierarki 
fungsional” artinya berdasarkan kewenangan delegasi, suatu undang-
undang dapat menentukan pengaturan lebih lanjut materi tertentu dengan 
peraturan perundang-undangan yang tidak terdapat dalam hierarki 
struktural.118

Menurut Yuliandri pada kondisi perubaharen hierarki peraturan 
perundang-undangan tentu akan berimplikasi pada penataan struktur 
peraturan perundang-undangan tingkatkan dengan penentuan materi 
muatan peraturan perundang-undangan serta berlakunya prinsip-prinsip 
dalam pemberlakuan hierarki.119 Hal demikian disebabkan oleh:120 
Pertama, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 
mempunyai landasan atau dasar yuridis yang jelas;

118 Rahadi Zakaria, “Politik Hukum Perubahan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan 
Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Makalah, disampaikan dalam 
Seminar Nasional dengan tema Tertib Hukum Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Malang: FH-Unibraw, 
Malang 4 Oktober 2011), hal. 3.

119 Yuliandri, “Problematika Tertib Hukum dalam Undang Undang Pembentukan Peraturan 
Perundangan-Undangan”, Makalah, disampaikan Seminar Nasional dengan Tema Tertib 
Hukum Indonesia Pasca UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, (Malang: FH-Unibraw, Malang 4 Oktober 2011), hal. 7.

120 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: IND-HILL, CO., 1992), 
hal. 21-23.
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 Kedua, tidak setiap peraturan perundang-undangan dapat dijadikan 
landasan atau dasar yuridis pembentukan. Hanya peraturan perundang-
undangan yang sederajat atau lebih tinggi dapat dijadikan landasan dalam 
peraturan perundang-undangan yang dibentuk;

 Ketiga, ada prinsip bahwa setiap peraturan perundang-undangan 
sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan perundang-
undangan sederajat atau lebih rendah dengan berbagai variasi prinsip lex 
posterior derogate priori dan lex specialis derogate lex generali serta lex 
superior derogate lex inferiori.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penyusunan kerangka regulasi 
merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi regulasi untuk future 
regulations yakni merupakan salah satu tahapan dalam rekonseptualisasi 
tata cara pembentukan regulasi. Istilah dan urgensi kerangka regulasi 
sebenarnya bukan hal baru dalam penyelenggaraan negara, khususnya 
dalam perencanaan pembangunan. Istilah kerangka regulasi telah 
disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya 
yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

Sistem hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia mengalami 
perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Pembentukan 
peraturan perundang-undangan secara mutatis mutandis artinya penyusunan 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah wajib merujuk pada 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Hubungan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dengan 
Kedudukan Lembaga Negara yang Berwenang Membentuk 
Peraturan Perundang-undangan

Perubahan UUD 1945 mempertegas bagian kekuasaan antar lembaga 
negara dengan sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (check 
and balances), mempertegas sistem pemerintahan presidensial dengan 
meniadakan istilah kepala negara dan kepala pemerintahan dan tetap 
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga negara 
tersebut disebut berdasarkan urutan pencantumannya dalam pasal-pasal 
UUD 1945 dan tidak berdasarkan hierarki atau susunan kedudukannya.121

121 Badan Pengkajian MPR RI, Draft 6 Rekomendasi MPR Tentang Memperkuat Status Hukum 
Ketetapan MPRS dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: BP MPR, 2018), hal. 43.
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Berdasarkan kedudukan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 
tersebut di atas apabila dikaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-
undangan dengan kedudukan lembaga negara. Produk hukum organ lapis 
pertama yang pembentukannya ada dalam UUD 1945, hierarkinya lebih 
tinggi daripada produk lembaga negara lapis kedua (lembaga negara) dan 
lapisan ketiga (lembaga daerah). Demikian pula produk hukum lembaga-
lembaga negara yang berdasarkan fungsinya dikategorikan sebagai organ 
utama atau primer (primary constitutional organs) hierarkinya lebih tinggi 
dari produk hukum lembaga-lembaga negara yang berdasarkan fungsinya 
dikategorikan sebagai organ pendukung atau penunjang (auxiliary states 
organs).122

Hubungan antara hierarki peraturan perundang-undangan dalam 
susunan dan kedudukan lembaga yang membentuknya dapat dipahami 
sebagai pengaruh dari legitimasi wewenang yang dimiliki oleh lembaga 
negara tersebut sehingga mempengaruhi validitas norma. Semakin besar 
fungsi lembaga negara dalam susunan pemerintah negara maka semakin 
besar validitas norma dan akibatnya hierarki produk hukumnya menjadi 
tinggi.123

3.  Legislatif Review

Legislative review adalah upaya ke lembaga legislatif atau lembaga 
lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan 
perundang undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu 
undang-undang dapat meminta legislative review ke DPR dan tentunya 
pemerintah (dalam UUD 1945, pemerintah juga mempunyai kewenangan 
membuat UU) untuk mengubah UU tertentu. Sedangkan, untuk peraturan 
perundang-undangan yang lain seperti peraturan pemerintah (PP), peraturan 
presiden (Perpres) dan peraturan daerah, setiap warga negara tentu bisa 
meminta kepada lembaga pembuatnya untuk melakukan legislative review 
atau melakukan revisi.124

122 Ibid.
123 Ibid.
124 Ali salmande, “Praktik Legislative Review dan Judicial Review di Indonesia”, https://www.

hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1105/praktik-legislative-review--judic ialreview-di-
republik-indonesia, diakses pada 24 April 2021.
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Pengujian UU oleh lembaga legislatif (legislative review) dilakukan 
dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta 
menyetujui UU (bersama-sama presiden). Sebelum perubahan UUD 1945, 
pengujian UU terhadap UUD berada pada MPR berdasarkan Ketetapan 
MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 
Peraturan Perundang-undangan. Alasan mengapa Mahkamah Agung 
mempunyai wewenang menguji hanya terhadap peraturan perundang-
undangan di bawah UU terhadap UU pada masa sebelum perubahan 
UUD 1945, menurut Padmo Wahjono didasarkan pada pemikiran bahwa 
UU sebagai konstruksi yuridis yang maksimal untuk mencerminkan 
kekuasaan tertinggi pada rakyat, sebaiknya diuji/diganti/diubah oleh yang 
berwenang membuatnya, yaitu MPR berdasarkan praktik kenegaraan yang 
pernah berlaku.125 Praktik ketatanegaraan yang dimaksud adalah dengan 
ditetapkannya Ketetapan MPRS RI Nomor XIX/MPRS/1966 tentang 
Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang Tidak Sesuai dengan 
UUD 1945.126

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 tersebut, hanya 
DPR yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui 
suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk ditetapkan 
dan berlaku menjadi undang-undang. Dengan istilah lain, bahwa DPR 
diberikan amanat oleh UUD 1945 untuk melakukan legislative/political 
review.127

4.  Judicial Review

Konsep pengujian norma melalui lembaga yudisial dikenal juga 
dengan judicial review. Istilah judicial review berasal dari negara-negara 
penganut prinsip supremasi konstitusi, yang dapat diartikan sebagai 
wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan 
pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Menurut Soepomo, 
di negara Belanda tidak dikenal istilah judicial review, melainkan hak 
menguji (toetsingensrecht). Judicial review pun dapat diartikan sebagai 
125 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Cetakan ke-2, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1986), hal. 15.
126 Ibid., hal. 15.
127 Ibnu Sina Chandranegara, “Pengujian Perppu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional 

antar-Lembaga Negara; Kajian atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009”, dalam Jurnal 
Yudisial, Vol. 5, No. 1, April 2012, hal. 11.



61Universitas Tarumanagara

sebuah mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan tertentu 
oleh hakim, atas suatu ketentuan peraturan perundang undangan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi 
sebagai hukum tertinggi.128

Salah satu tuntutan reformasi adalah menyangkut reformasi di 
bidang peradilan yakni adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, 
bebas dari intervensi maupun pengaruh kekuasaan lain, termasuk dalam 
hal organisasi, administrasi dan keuangan,129 terdapat dua lembaga negara 
yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan 
di Negara Indonesia, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah 
Konstitusi (MK). Kewenangan pengujian peraturan perundangan-
undangan oleh MA diatur dalam pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 yang 
mengatur bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang. Sedangkan, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana diatur dalam pasal 24C 
Ayat (1) UUD 1945.130

Saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR/S 
dikembalikan ke dalam hierarki peraturan perundangan-undangan. Dimana, 
menurut Pasal 7 Ayat (1) UU 12/2011, TAP MPR/S diletakan di bawah 
UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Apabila melihat pada kewenangan 
yang dimiliki oleh kedua lembaga yudikatif di atas terkait dengan judicial 
review, tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai kewenangan untuk 
melakukan pengujian TAP MPR/S. Dengan kedudukan TAP MPR/S yang 
tidak sejajar dengan undang-undang, maka secara gramatikal, Ketetapan 
MPR/S bukanlahobjek pengujian bagi MK maupun MA dan bukan pula 
batu uji bagi MA.131

128 Mulyanto Achmad, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial 
Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, dalam Jurnal Yustisia, Vol. 2, 
No. 1, 2013, hal. 58.

129 Suparto, “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Kewenangan Komisi 
Yudisial Melakukan Rekrutmen terhadap Hakim”, dalam Jurnal SASI, Vol. 26 No. 2, Tahun 
2020, hal. 269.

130 Lintang Galih Pratiwi, “Kewenangan Uji Material (Judicial Review) terhadap Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Mahkamah Konstitusi”, dalam Jurnal SASI, Vol. 26, 
No. 4, Oktober - Desember 2020, hal. 515.

131 Ibid.
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Jika mendasarkan pada teori hierarki norma dari Hans Kelsen 
yang menyatakan bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Jika peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan 
yang lebih tinggi maka dapat dilakukan pengujian, namun pengujian yang 
ada di Indonesia hanya dikenal adanya dua pengujian yaitu undang-undang 
terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MK dan pengujian peraturan 
di bawah undang-undang terhadap UU yang dilakukan oleh MA. Jika 
melihat dalam pengujian ini maka semakin menegaskan kedudukan TAP 
MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan menjadi tidak jelas 
dan tidak sesuai dengan teori hierarki norma dari Hans Kelsen.132

G. PENGUATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI 
INDONESIA

1. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah

Kejatuhan Rezim Orde Baru pada tahun 1998 mengakibatkan 
perubahan yang signifikan dalam sistem politik Indonesia. Salah satu 
perubahan yang dilakukan adalah proses amandemen konstitusi terhadap 
struktur badan perwakilan dengan kelahiran lembaga negara baru di dalam 
struktur badan perwakilan yang disebut sebagai DPD. Pada dasarnya, DPD 
dibentuk sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat 
di daerah dengan basis wilayah provinsi. Perubahan Ketiga UUD 1945 
mengatur tentang pendirian sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh 
DPD sebagai bagian dari lembaga perwakilan di Indonesia. Berdasarkan 
Perubahan Ketiga UUD 1945 tersebut, seakan Indonesia mengadopsi 
struktur bikameral, dengan menjadikan DPR sebagai lembaga perwakilan 
yang berbasis nasional dan DPD sebagai lembaga perwakilan yang berbasis 
daerah provinsi. Selanjutnya, pemilihan umum pertama bagi anggota 
DPR dan DPD berdasarkan ketentuan tersebut dilakukan pada tahun 
2004. Lembaga perwakilan di Indonesia berdasarkan Pemilu tahun 2004 
mendudukkan 550 orang anggota DPR dan 128 anggota DPD, sedangkan 
pada periode 2009- 2014 anggota DPR berjumlah 560 orang dan anggota 
DPR sebanyak 132 orang.133

132 M. Fajarwati, “Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki 
Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 1, 2018, hal. 
75.

133 Firman Manan, “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan 
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Sri Sumantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan juga 
berpendapat bahwa pembentukan DPD tidak terlepas dari dua hal, yaitu; 
pertama, adanya tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga agar 
selalu mengikutsertakan rakyat pemilih. Keberadaan Utusan Daerah dan 
Utusan Golongan dalam komposisi MPR digantikan dengan keberadaan 
DPD. Kedua, karena adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah 
yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan berujung pada tuntutan 
separatisme.134

Latar belakang kedua pembentukan DPD adalah untuk 
mengakomodasikan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional demi 
menjaga integrasi nasional. Kecenderungan sentralisasi kekuasaan pada 
masa orde baru telah melahirkan ketimpangan pusat daerah yang banyak 
melahirkan kekecewaan dan ketidakadilan kepada daerah.135 Masalah ini 
menguat dengan isu disintegrasi bangsa dalam bentuk ancaman beberapa 
daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.136 
Isu ini selanjutnya bergeser ke arah pewacanaan negara federal dan 
berujung pada pemberian otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung 
jawab melalui Undang-Undang 22 Tahun 1999.137

Upaya lain untuk menjaga integrasi nasional adalah dengan 
memberikan ruang kepada daerah ikut serta menentukan kebijakan 
nasional yang menyangkut masalah daerah melalui utusan daerah 
yang disempurnakan menjadi lembaga tersendiri. Oleh karena itu DPD 
dapat dikatakan sebagai upaya institusionalisasi representasi teritorial 

Republik Indonesia”, dalam Jurnal CosmoGov, Vol. 1, No. 1, April 2015, hal. 49.
134 Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan, “Perihal Dewan Perwakilan 

Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan”, dalam Janedjri M. Gaffar, et al., (ed.), Dewan 
Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat 
Jenderal MPR RI dan UNDP, 2003), hal. 32.

135 Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan, pada Bab 
II tentang Identifikasi Masalah, Angka 9 menyebutkan sebagai berikut: “Pemerintahan yang 
sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari 
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

136 Sri Soemantri Martosoewignjo, “Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah”, dalam 
Janedjri M. Gaffar et al., (ed.), Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan 
Republik Indonesia, (Jakarta: Kerjasama Sekretariat Jenderal MPR dengan UNDP, 2003), hal. 
23.

137 Konsideran Menimbang huruf b, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
menyatakan “bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih 
menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, 
serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah”.
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keterwakilan wilayah.138 Latar belakang tersebut dapat dilihat dari 
pernyataan beberapa anggota PAH I BP MPR pada saat pembahasan 
Perubahan UUD 1945 mengenai DPD. Anggota Panitia Ad Hoc I BP 
MPR, I Dewa Gede Palguna, menyatakan sebagai berikut:139

“Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah – dengan sejumlah wewenang 
yang diberikan kepadanya, yang nanti akan dijelaskan pada uraian 
berikutnya – adalah sebagai upaya konstitusional untuk memberi saluran 
sekaligus peran kepada daerah-daerah untuk turut serta dalam pengambilan 
keputusan politik terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan 
daerah. Asumsinya adalah, jika daerah-daerah telah merasa diperhatikan 
dan diperankan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik penting 
yang menyangkut kepentingannya maka alasan untuk memisahkan diri itu 
akan kehilangan argumentasi rasionalnya.”

Hal itu ditegaskan oleh Palguna dalam sebuah artikel yang ditulisnya 
di Bali Post Online menyatakan latar belakang gagasan pembentukan DPD 
sebagai berikut:140

“Gagasan ini berangkat dari pemikiran bahwa kalau negara kesatuan ini 
dikehendaki tetap ajeg maka dalam pengambilan keputusan politik negara 
di tingkat nasional haruslah tercerminkan bekerjanya mekanisme yang 
memadukan prinsip keterwakilan rakyat di satu pihak (yang dalam hal 
ini mewujud dalam lembaga DPR) dan unsur representasi wilayah atau 
daerah (yang mewujud dalam lembaga DPD). Setiap daerah (propinsi), 
tanpa memandang luas dan jumlah penduduknya, akan mendapatkan jatah 
sama di lembaga DPD itu. Anggota-anggota dari kedua lembaga atau 
badan inilah yang mencerminkan bekerjanya prinsip permusyawaratan/ 
perwakilan (yang mewujud dalam kelembagaan MPR). Ketika suara 
daerah sudah diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat 
nasional, terutama untuk soal-soal yang berkaitan dengan daerah, maka 
secara hipotesis kecil kemungkinan timbulnya tuntutan pemisahan diri 
yang mengancam persatuan nasional.”

138 Mohammad Fajrul Falaakh, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, dalam Gaffar 
et al., (ed.), Op cit., hal. 54.

139 I Dewa Gede Palguna, Susunan Dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, dalam Gaffar, 
et.al., (ed.), Op cit., hal. 62.

140 I Dewa Gede Palguna, “Gerakan Nurani Parlemen, Apa Pula itu?”, dalam Bali Post Online, 
Senin, 22 April 2002.
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Pembentukan DPD untuk menjaga Negara Kesatuan Republik 
Indonesia juga dikemukakan oleh A.M. Lutfi sebagai berikut:141

“.. Demikian juga halnya dengan DPD, DPD ini adalah satu cara untuk 
menjaga Negara Kesatuan RI kita ini dengan memberikan keadilan, dan 
hak yang pantas pada daerah-daerah untuk mengatur dirinya dan ikut 
terlibat dalam keputusan-keputusan nasional.”

2.  Sistem dan Struktur Parlemen

Kata “Parlemen” berasal dari bahasa Latin “parliamentum” atau 
bahasa Perancis “parler”, yang dapat diartikan sebagai suatu tempat 
atau badan dimana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk 
membicarakan hal-hal yang penting bagi rakyat.142 Parlemen berkembang 
seiring dengan perkembangan negara-negara demokrasi modern yang 
bermunculan sebagai negara bangsa (nation state), terutama pada abad 19 
setelah masa kolonialisme.143

Pengisian keanggotaan parlemen di berbagai negara dilakukan 
melalui sistem pemilihan yang berbeda. Pertama, ada yang menggunakan 
sistem distrik atau disebut dengan single member constituency, yaitu satu 
wakil untuk satu daerah pemilihan. Kedua, ada juga yang menggunakan 
sistem proporsional atau perwakilan berimbang, yaitu satu daerah diwakili 
oleh lebih dari satu wakil (multi member constituency), berimbang 
dengan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan. Sistem parlemen 
yang dianut di negara-negara di dunia berbeda-beda, tergantung pada 
kondisi sosial budaya serta sistem nilai yang dianutnya. Selain itu, kondisi 
masyarakat dalam suatu negara juga mempengaruhi sistem parlemen yang 
dianut oleh negara tersebut.144

Bangunan sistem parlemen suatu negara diatur dalam konstitusinya. 
Ada yang menerapkan sistem parlemen satu kamar (unikameral), ada yang 
menerapkan sistem parlemen dua kamar (bikameral). Sistem parlemen satu 

141 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku Keempat Jilid 2A: Risalah Rapat 
Komisi A Ke-2 (Lanjutan) s/d Ke-5, Tanggal 6 November s/d 8 November 2001, Masa Sidang 
Tahunan MPR Tahun 2001, (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2001).

142 Muhammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, 
Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia, Cetakan Pertama, (Malang: UB Press, 2010), hal. 24.

143 Ibid., hal. 28.
144 Widayati, “Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia”, dalam Jurnal Masalah-

Masalah Hukum, Vol. 44, No. 4, Oktober 2015, hal. 416.
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kamar biasanya dianut oleh negara yang berbentuk kesatuan, sedangkan 
sistem parlemen dua kamar dianut oleh negara yang berbentuk federal. 
Namun demikian, tidak selamanya negara yang berbentuk kesatuan 
sistem parlemennya unikameral, dan negara yang berbentuk federal 
sistem parlemennya bikameral, karena masing-masing negara mempunyai 
variasinya sendiri. Bahkan, sekarang ini, ada negara kesatuan yang sistem 
parlemennya bikameral, misalnya Indonesia, bentuk negaranya kesatuan, 
sistem parlemennya bikameral. Tidak ada satu sistem, baik unikameral 
maupun bikameral, bahkan federalis, dapat diterapkan secara universal. 
Tipe sistem yang dipilih oleh satu masyarakat terutama tergantung pada 
keadaan politik, sosial, ekonomi, etnik, serta faktor-faktor lainnya.145

Menurut Jimly Asshiddiqie, struktur parlemen kita pasca perubahan 
keempat tidak tepat untuk disebut sebagai parlemen dua kamar sesuai 
prinsip “strong bicameral”. Sistem yang kita anut paling jauh hanya dapat 
disebut sebagai “soft bicameral” karena kedudukan dua kamar DPR dan 
DPD itu tidak Namun, karena MPR sendiri juga tidak dapat disebut hanya 
sebagai “joint session” antara DPR dan DPD, maka bangunan parlemen 
kita juga tidak dapat disebut sebagai “soft bicameral” sekalipun.146

Menurut Jimly juga amandemen UUD 1945 telah mengadopsi sistem 
parlemen bikameral yang bersifat soft yang meletakkan DPR lebih kuat 
daripada DPD. Hal ini tampak dari kewenangan DPD yang hanya bersifat 
tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan 
kepentingan daerah.” Sementara itu mencermati amandemen UUD 1945, 
menurut Denny Indrayana memberikan implikasi DPR menjadi lembaga 
supreme diantara lembaga-lembaga Negara yang ada. Dengan kondisi ini 
kedudukan DPR heavy daripada DPD dan hegemoninya lebih dominan, 
karena DPR dalam proses legislasi DPR sebagai lembaga penentu kata 
putus dalam bentuk memberi persetujuan terhadap agenda kenegaraan.147 
Adanya prinsip ketidaksetaraan dapat dilihat dari susunan dan kedudukan 
DPD yang diatur dalam ketentuan Pasal 22C ayat (3) UU No.22 Tahun 
2003, dimana jumlah anggota seluruh anggota DPD tidak melebihi 

145 Dahlan Thaib, “Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 
1945)”, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum Tata Negara, 
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, tanggal 4 Mei 2002, hal. 20.

146 Jimly Asshidiqie, Format kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, 
(Yogyakarta: FH UII Press. 2004), hal. 13.

147 Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 
1945, (Surabaya: Cerdas Pustaka, 2008), hal. 200.
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sepertiga jumlah anggota DPR.148

3.  Teori Check and Balances

Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan telah lama menjadi 
perhatian dari para pemikir kenegaraan. Pada abad 19 muncul gagasan 
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, 
baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya tertuang dalam apa 
yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan 
pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip check 
and balances antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas 
kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme. 
Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep rechsstaat (dari 
kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau rule of law (dari kalangan 
ahli hukum Anglo Saxon) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Negara 
Hukum.149

Immanuel Kant dalam pandangannya mengenai negara hukum 
menyatakan bahwa syarat/ciri negara hukum adalah adanya perlindungan 
HAM dan pemisahan kekuasaan. Begitu pun Friedrich Julius Stahl 
menyebutkan pemisahan kekuasaan sebagai salah satu syarat/ciri negara 
hukum. Ivor Jennings dalam bukunya “The Law and the Constitution”150, 
menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari sudut materiil 
dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil berarti bahwa 
pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas dalam tugas tugas 
kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan 
kekuasaan itu dalam tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 
Sebaliknya, apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara 
tegas, hal itu disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Pemisahan 
kekuasaan dalam arti materiil sering disebut dengan istilah “Separation 
of Power”, sedangkan pembagian kekuasaan dalam arti materiil sering 
disebut “Division of Power”. Beberapa teori pembagian kekuasaan yang 
dikemukakan oleh para tokoh, sebagai berikut:
148 Novita Mariama Medea, “Analisis Pembagian Kekuasaan Antara MPR, DPR, Dan DPD 

Menurut Amandemen Ke IV UUD 1945”, dalam Jurnal Lex Administratum, Vol. IV, No. 3, 
Maret 2016, hal. 200.

149 Zulkarnain Ridwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, dalam Jurnal 
Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus 2012, hal. 142.

150 Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: FH 
UI, 1983), hal. 143.
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a. Teori John Locke

John Locke menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara dibagi 
menjadi 3 (tiga), yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan 
legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif 
adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang undang, dan federatif 
adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat 
perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang 
dan badan-badan di luar negeri. Adanya kekuasaan federatif yang 
menyangkut hubungan dengan negara-negara lain dilatarbelakangi 
oleh keberadaan negara Inggris pada waktu itu, sebagai negara yang 
memiliki banyak wilayah jajahan.

b. Teori Montesquieu

Diilhami oleh John Locke dengan teorinya sebagaimana 
dikemukakan di atas, Montesquieu mengemukakan bahwa dalam 
pemerintahan negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk 
membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan 
untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah 
kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. 
Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang 
berdiri sendiri melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif. Menurut 
Montesquieu, ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada 
orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan 
sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan legislatif yang sama 
akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya 
dengan cara yang tiran pula.151 Montesquieu juga menyatakan bahwa 
ketiga kekuasan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi 
maupun lembaga yang menyelenggarakannya.152 Praktek pemisahan 
kekuasaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Montesquieu sulit 
untuk dilaksanakan.

151 CF. Strong, Konstitusi-konstitusi Politik Modern, (Bandung : Nusa Media, 2008), hal. 330.
152 Sofyan Hadi, “Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan 

Indonesia dan Amerika Serikat)”, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol. 9, No. 18, Februari 2013, hal. 
78.
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c. Teori Van Vollenhoven

Menurut Van Vollenhoven, dalam pelaksanaan tugas negara 
terdapat 4 (empat) fungsi, yaitu regeling (membuat peraturan), 
bestuur (pemerintahan dalam arti sempit), rechtspraak (mengadili), 
politie (kepolisian). Di negara modern, tugas pemerintah meliputi 
tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali 
mempertahankan hukum secara preventif (preventive rechtszorg), 
mengadili, dan membuat peraturan (regeling). Tugas pemerintah bukan 
sekedar melaksanakan undang-undang dalam rangka penyelenggaraan 
kepentingan umum. Pada kondisi yang mendesak justru pemerintah 
harus dapat mengambil tindakan yang cepat untuk menyelesaikan 
persoalan yang timbul tanpa harus menunggu perintah undang-undang.

d. Teori Logemann

Menurut Logemann, fungsi kekuasaan negara dapat dibagi 
menjadi 5 (lima) bidang, yaitu fungsi perundang-undangan (fungsi 
untuk membuat undang-undang); fungsi pelaksanaan (fungsi 
melaksanakan undang-undang); fungsi pemerintahan (dalam arti 
khusus); fungsi kepolisian (fungsi menjaga ketertiban, melakukan 
penyelidikan dan penyidikan); dan fungsi peradilan (fungsi mengadili 
pelanggaran terhadap undang undang).

Prinsip checks and balances merupakan prinsip ketatanegaraan 
yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif 
sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan 
negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik- baiknya, 
sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara 
negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan 
dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi153.
Mekanisme checks and balances dalam suatu demokrasi merupakan 
hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari 
penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, 
atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang 
ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara 
institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau 

153 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 
hal. 61.
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mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.154

Menurut perkembangan sejarah ketatanegaraan kata pemisahan 
kekuasaan, pertama kali dicetuskan oleh John Locke yang membagi 
kekuasaan negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurutnya, 
fungsi-fungsi kekuasaan negara meliputi: fungsi legislatif, fungsi 
eksekutif, dan fungsi federatif. Selanjutnya, konsep pemisahan 
kekuasaan yang dikemukakan John Locke dikembangkan lebih lanjut 
setengah abad kemudian dalam abad ke XVIII oleh Charles Secondat 
Baron de Labrede et de Montesquieu (1668-1748) dalam karyanya 
L’Esprit des Lois (The Spirit of the Laws). 155

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga 
cabang, yaitu kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), 
kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang yang oleh 
Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri 
(eksekutif) dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-
undang (yudikatif). Tegasnya Montesquieu mengatakan, kekuasaan 
itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun 
mengenai alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya. 
Konsepsi ini lebih dikenal dengan ajaran trias politica. Separation of 
power dari trias politica sebelumnya sulit terlaksana karena satu sama 
lain lembaga negara tidak mungkin tidak saling bersentuhan, sehingga 
menyebabkan teori pembagian kekuasaan (distribution of power) lebih 
berkembang, digunakan di berbagai negara, dan berujung dengan 
lahirnya teori checks and balances.156

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah 
pada sistem checks and balances ditandai dengan adanya amandemen 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni 
lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga 
negara lainnya. Indonesia membagi kekuasaan pemerintahan kepada 
eksekutif yang dilaksanakan oleh presiden, legislatif oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), dan yudikatif oleh Mahkamah Agung, 

154 Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2006), hal. 89.

155 Carl Schmitt, Constitutional Theory, Translated and edited by Jeffrey Seitzer, (Durham and 
London: Duke University Press, 2008), hal. 230. diunduh dari http://www.jimlyschool.com /
read/analisis/333/checks-and-balances-danjudicial-review-dalam-legislasi-di-indonesia/, pada 
tanggal 18 Juni 2021.

156 Indra Rahmatullah, “Rejuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di 
Indonesia”, dalam Jurnal Cita Hukum. Vol. I, No. 2, Desember 2013, hal. 216.
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Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.157

Sejarah ketatanegaran Indonesia di masa orde baru hampir 
tidak mengenal adanya checks and balances diantara lembaga negara 
karena realitas kekuasaan terpusat pada presiden.158 Perubahan UUD 
1945 melahirkan satu kekuatan penyeimbang yang dibangun secara 
fungsional dalam bentuk kelembagaan yang setara. Jika dihadapkan 
dengan doktrin klasik separation of powers, kekuasaan negara yang 
diberikan kepada lembaga-lembaga yang terpisah satu dengan lainnya 
dalam rangka menghindarkan terjadinya campur tangan yang satu 
terhadap yang lain, maka mekanisme checks and balances pasca 
perubahan UUD 1945 tampaknya dapat juga dianggap satu pelunakan 
terhadap doktrin separation of powers atau pembagian kekuasaan 
negara dengan menghubungkan cabang kekuasaan yang saling 
terpisah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah lahirnya kekuasaan 
yang bersifat mutlak tanpa pengawasan.

4.  Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat

Letak perbedaan antara DPR dan DPD pada hakikat kepentingan 
yang diwakilinya masing-masing. DPR dimaksud untuk mewakili rakyat, 
sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah, perbedaan 
hakikat ini penting untuk menghindari pengertian keterwakilan ganda 
mengartikan fungsi parlemen yang dijalankan oleh kedua lembaga 
tersebut.159

Kekuasaan DPR terkait dengan fungsinya diatur dalam Pasal 20 
Ayat (1) sampai Ayat (3) UUD 1945 yang menentukan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang.

2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
157 Ibid., hal. 217.
158 Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI 2003), 
hal. 14. diunduh dari http://www.jimlyschool.com/read/analisis/333/checks-and-balances-dan 
judicial-review-dalam-legislasi-di-indonesia, pada tanggal 27 Oktober 2015.

159 Dwi Reni Purnomowati, Implementasi Sistem Parlemen Bikameral dalam Parlemen di 
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 109.
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Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan 
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam 
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pada Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa DPR 
memiliki fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi 
legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang 
menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Penegasan fungsi 
DPR dalam UUD 1945 itu akan sangat mendukung pelaksanaan tugas 
DPR sehingga DPR makin berfungsi sesuai dengan harapan dan tuntutan 
rakyat.160

Dalam pelaksanaan fungsi DPR selanjutnya dipertegas sebagaimana 
diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
menentukan bahwa DPR berwenang:

a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk 
mendapat persetujuan bersama;

b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh 
Presiden untuk menjadi undang-undang;

c. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden 
atau DPR;

d. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 
dan daerah;

e. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan 
DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang 

160 Karmilawati, “Analisis Perbedaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Skripsi, (Jambi: Universitas 
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), hal. 5.
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tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;

f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan 
oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat 
dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

g. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang 
dan membuat perdamaian dengan negara lain;

h. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang 
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat 
yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan 
perubahan atau pembentukan undang-undang;

i. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti 
dan abolisi;

j. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat 
duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;

k. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

l. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan 
pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

m. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi 
Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan

n. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada 
Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

 Selanjutnya mengenai kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22D 
ayat (1) sampai ayat (3) UUD 1945 yang menentukan kewenangan DPD 
yaitu:

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta 
yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
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2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang undang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, 
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, 
pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk 
ditindaklanjuti.

 Kewenangan DPD dipertegas dalam pengaturan Pasal 249 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan bahwa DPD mempunyai 
wewenang dan tugas:

a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah kepada DPR;

b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan 
undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan 
dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang 
tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
pajak, pendidikan, dan agama;
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e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan 
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, 
dan agama;

f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, 
pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan 
untuk ditindaklanjuti;

g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai 
bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan APBN;

h. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota 
BPK;

i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah; dan

j. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah 
dan peraturan daerah.

Dilihat dari pengaturan di atas bahwa perbedaan kewenangan 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia memiliki kewenangan yang berbeda dalam 
bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.161

DPD dalam melaksanakan fungsi legislasi hanya memiliki 
kewenangan dalam mengajukan rancangan undang-undang, ikut 
membahas, menyusun dan menyampaikan daftar inventaris yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

161 Ibid., hal. 8.
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sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah kepada DPR, dan juga kewenangan yang 
terbatas dalam memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan 
undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.162

Dari pengaturan di atas dapat juga dikemukakan bahwa hubungan 
antara DPR dengan DPD dalam melaksanakan kewenangannya dalam 
bidang legislasi bahwa DPR membahas rancangan undang-undang yang 
diajukan DPD yang terbatas pada beberapa bagian saja yang ditentukan 
dalam undang ndang dan DPR membahas bersama Presiden dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD.163

Menurut Bagir Manan, bahwa DPD lebih nampak sebagai badan 
komplementer DPR daripada sebuah kamar dalam sistem dua kamar.164 
Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie bahwa “DPD sebenarnya lebih tepat 
disebut sebagai Dewan Pertimbangan DPR daripada Dewan Perwakilan 
Daerah”.165 Dengan kewenangan yang telah diatur, dapat dipahami bahwa 
dominasi legislatif masih tetap ada pada DPR, sedangkan utusan daerah 
hanya sebagai simbol dalam rangka mengganti utusan daerah yang lama, 
bedanya utusan daerah yang baru dipilih oleh rakyat secara langsung 
berdasarkan wilayah pemilihan.166

Permasalahan yang terjadi bahwa kedudukan lembaga DPR RI 
dan DPD RI sebagai lembaga legislatif yang kewenangannya diatur 
dalam UUD 1945 dan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah telah menjadikan kewenangan yang jauh berbeda diantara 
kedua lembaga tersebut, padahal kedua lembaga tersebut dilihat dari 
sisi kedudukannya sama sama dipilih melalui proses pemilihan umum 
dan merupakan representasi kepentingan masyarakat di daerah sehingga 
dengan kewenangan yang ada pada DPD tidak mencerminkan sisi penting 
kedudukannya sebagai lembaga perwakilan, akibat keputusan hanya dapat 
162 Dwi Reni Purnomowati, Op. Cit., hal. 117.
163 Karmilawati, Loc. Cit.
164 Dwi Reni Purnomowati, Op. Cit., hal. 3.
165 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, 

(Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 13.
166 Karmilawati, Op. Cit., hal. 9.
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diambil oleh lembaga perwakilan DPR.167

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa telah 
terjadi disharmonisasi kedudukan dan fungsi antara DPD dan DPR.
Hal ini disebabkan oleh karena terjadi ketidakseimbangan antara tugas 
dan wewenang yang diemban antara DPD dan DPR selaku Lembaga 
Perwakilan Rakyat karena kedua lembaga tersebut diisi oleh orang-orang 
yang dipilih rakyat melalui proses pemilihan umum.168 Dari pengaturan 
yang ada, terlihat masalah bahwa kewenangan DPD dalam melaksanakan 
fungsi legislasi yang masih terbatas, sehingga DPD tidak mampu menjadi 
rekanan yang dapat menciptakan check and balance terhadap DPR. 
Akibatnya, DPD tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan 
produktif layaknya kamar kedua dalam sistem parlemen bikameral.169

5.  Teori Demokrasi

Konsep demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-
beda dari negara yang 1 (satu) dengan negara yang lain. Demokrasi sudah 
menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem 
pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.170 Secara etimologis 
Istilah demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari 
kata ‘demos’ yang artinya rakyat, dan kata ‘cratia/ cratein’ yang artinya 
pemerintahan atau memerintah. Dengan demikian, demokrasi dapat 
diartikan pemerintahan oleh rakyat, yaitu pemerintah yang dijalankan oleh 
rakyat dan untuk rakyat.171

Sedangkan pengertian demokrasi menurut pendapat para ahli sebagai 
berikut:

a. Abraham Lincoln. Menurutnya, pengertian demokrasi adalah sistem 
pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 
rakyat.

b. Charles Costello. Menurut Charles Costello, pengertian demokrasi 
adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-

167 Karmilawati, Loc. Cit.
168 Ibid., hal. 10.
169 Ibid., hal. 10.
170 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hal. 141.
171 Max Boboy, DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 1994), hal. 81.
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kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan 
untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara

c. Hans Kelsen. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah 
pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, yang melaksanakan 
kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana 
rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan 
diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.

d. Merriem. Menurut Merriem, demokrasi didefinisikan sebagai 
pemerintahan oleh rakyat, khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan 
dimana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh 
mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem 
perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu 
bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk 
mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau 
privilese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

e. Sidney Hook. Menurutnya, pengertian demokrasi adalah bentuk 
pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting 
secara langsung atau tidak didasarkan dari kesepakatan mayoritas yang 
diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

f. John L. Esposito. Kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, 
semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun 
mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, 
tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas 
antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

g. C. F. Strong. Demokrasi menurut definisi C.F. Strong adalah suatu 
sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewan dari masyarakat 
ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin 
pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan tindakannya 
pada mayoritas tersebut.

h. Henry B. Mayo. Menurut Henry B. Mayo, pengertian demokrasi adalah 
kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil 
yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan pemilihan 
yang didasarkan dari prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan 
dalam suasana dimana terjadi kebebasan politik.
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i. Samuel Huntington. Menurutnya, demokrasi adalah para pembuat 
keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui 
suatu pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem 
itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir 
seluruh penduduk dewasa dapat diberikan suara.

Dari beberapa pandangan dan pengertian di atas, maka demokrasi 
bisa diartikan dengan suatu keadaan negara di mana dalam sistem 
pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi 
berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan 
rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.

H. PERBANDINGAN HALUAN NEGARA DI NEGARA LAIN

Rencana pembangunan nasional satu negara biasanya untuk 
mewujudkan peranan negara terkait persoalan sosial ekonomi, ilmiah, 
dan teknologi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Sistem 
tersebut menyediakan kondisi dan prasyarat untuk mencapai tujuan 
negara biasanya dalam perspektif ekonomi, sosial, dan politik tentang 
rencana pembangunan nasional biasanya menunjukkan urutan dan waktu 
untuk mencapainya serta menjalankan sistem tindakan untuk memastikan 
pembuktian teknis yang lebih mendalam mengenai tugas negara dalam 
menghadapi kondisi sosial ekonomi dan politiknya di masa depan.172

Setiap rencana pembangunan nasional suatu negara biasanya dirancang 
sesuai dengan fitur tertentu pada periode tersebut, dan setiap rencana 
pembangunan merupakan tahap-tahap baru dalam pembangunan ekonomi 
dan politik negara tersebut. Melalui rencana tersebut, negara mengalirkan 
sumber dayanya untuk memecahkan masalah dalam menciptakan dasar 
material dan teknis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.173 
Dalam perspektif ekonomi, perencanaan pembangunan nasional juga 
merupakan instrumen untuk menetapkan prioritas pembangunan sekaligus 
memecahkan berbagai masalah sosial. Namun demikian, yang terpenting 
bahwa rencana pembangunan nasional memastikan pembangunan ekonomi 

172 Sri Yanuarti, “Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Respon Cepat Atas Perubahan: Pembelajaran 
Rencana Pembangunan Nasional Rusia, China, India dan Malaysia”, dalam Jurnal Majelis 
(Media Aspirasi Konstitusi), Edisi 02, Februari 2018, hal. 20.

173 Ibid.
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dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan karakteristik 
nasional dan karakteristik khusus lainnya.174

Oleh karenanya, sasaran rencana pembangunan nasional dibuat 
spesifik dan disesuaikan dalam rencana ekonomi nasional tahunan yang 
mempertimbangkan jalannya perkembangan ekonomi negara pemerintahan 
sosial untuk membeli produk, dan perubahan sumber daya material dan 
keuangan. Rencana pembangunan ekonomi nasional disusun dalam dua 
tahap oleh badan perencanaan negara, departemen dan produksi dan juga 
oleh institusi ilmiah.175

Rencana pembangunan nasional pertama kali disusun oleh Rusia 
pada tahun 1920-an. Pada akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, 
kebanyakan negara maju yang non komunis telah mempraktekkan 
beberapa bentuk rencana ekonomi eksplisit. Negara-negara tersebut antara 
lain Belgia, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Belanda, Selandia 
Baru, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Perencanaan sebagai fokus 
pembuatan kebijakan ekonomi dengan rencana pembangunan nasional 
dengan waktu 5 (lima) tahunan memiliki masa kejayaannya di tahun 
1960-an dan 70-an. Setelah waktu itu walaupun mekanisme formal untuk 
menyusun rencana ekonomi nasional tetap ada namun dampaknya terhadap 
pembuatan kebijakan ekonomi nasional jauh berkurang.176

Rencana pembangunan nasional untuk pengembangan ekonomi 
nasional di berbagai negara dimulai pada akhir 1930-an di Soviet. 
Komite perencanaan negara Soviet-Gosplan mengembangkan rencana ini 
berdasarkan teori kekuatan produktif yang membentuk bagian dari ideologi 
Partai Komunis untuk pengembangan ekonomi Soviet. Sejak saat itu, 
sebagian besar negara komunis lainnya, termasuk Republik Rakyat China, 
mengadopsi metode perencanaan serupa. Nazi Jerman memulai praktik 
tersebut dalam rencana 4 (empat) tahunnya (1936-1939) yang dirancang 
oleh NSDAP untuk membawa Jerman menyiapkan perang dunia kedua. 
Demikian juga dengan Indonesia, meskipun Republik Indonesia di bawah 
Soeharto dikenal karena pembersihan anti-komunisnya, pemerintahannya 
juga menerapkan metode perencanaan yang sama. Rangkaian rencana 5 
(lima) tahun di Indonesia ini disebut GBHN dan REPELITA.177

174 Ibid.
175 Ibid.
176 Ibid., hal. 21.
177 Ibid.
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1.  Rencana Pembangunan Nasional Rusia

Sebagaimana disebutkan di atas, rencana lima tahun untuk 
pengembangan ekonomi nasional Uni Soviet dilakukan oleh Gosplan 
yang dimulai pada tahun 1920-an. Beberapa di antaranya berhasil 
diselesaikan lebih awal dari perkiraan, sementara yang lain gagal dan 
ditinggalkan. Secara keseluruhan, Gosplan meluncurkan 13 (tiga belas) 
rencana pembangunan nasional dengan periode 5 (lima) tahunan. Rencana 
lima tahun pertama Rusia (Uni Soviet) awal bertujuan untuk mencapai 
industrialisasi Uni Soviet yang cepat dan dengan demikian menempatkan 
fokus utama pada industri berat. Rencana pembangunan nasional tersebut 
pertama kali dilakukan pada tahun 1928 untuk periode 1929 sampai 1933, 
selesai 1 (satu) tahun lebih awal. Rencana lima tahun terakhir untuk 
pemerintahan Uni Soviet adalah pada 1991 sampai 1995 namun tidak 
selesai karena Uni Soviet bubar pada tahun 1991.178

Stalin mengumumkan dimulainya rencana lima tahun pertama untuk 
mengembangkan industrialisasi sebagai basis pembangunan nasional 
Rusia pada tanggal 1 Oktober 1928, dan berlangsung sampai 31 Desember 
1932. Stalin menggambarkannya sebagai sebuah revolusi baru dari atas 
masa depan Rusia. Propaganda yang digunakan untuk melancarkan 
agenda pembangunan nasionalnya adalah dengan membandingkan industri 
dengan pertempuran. Propaganda tersebut sangat berarti untuk memicu 
masyarakat Rusia mendukung proses industrialisasi di negara Rusia179.
Para pekerja dipaksa bekerja lebih keras dari sebelumnya dan diorganisir 
menjadi “pasukan kejut”. Jika mereka yang memberontak atau gagal 
mempertahankan pekerjaannya, mereka harus berhenti dari pekerjaan. 
Mereka diperlakukan sebagai pengkhianat negara sebagaimana posisi 
mereka mereka di masa perang.180 Hal tersebut juga terlihat dari poster 
dan selebaran yang digunakan untuk mempromosikan dan mengiklankan 
rencana pembangunan nasional tersebut sama layaknya propaganda masa 
perang. Sebuah metafora militer “tidak ada benteng Bolshevik yang tidak 
dapat diserang.”181 Dalam memobilisasi penduduk Uni Soviet untuk 
menjalankan rencana pembangunan nasional mereka yang pertama.

178 Ibid., hal. 22.
179 Martin Sixsmith, Rusia A 1,000-Year Chronicle of The Wild East, (New York: The Overlook 

Press, 2014).
180 Nicholas V. Riasanovsky, A History of Russia, (New York, Oxford University Press, 2011).
181 Oleg V. Khlevniuk, Stalin: New Biography of a Dictactor, (London: Yale University Press, 

2015).
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Rencana pembangunan nasional pertama Rusia ini bukan hanya 
tentang ekonomi. Rencana tersebut juga merupakan revolusi yang 
dimaksudkan untuk mentransformasi semua aspek masyarakat untuk 
mendukung industrialisasi di negara tersebut. Cara hidup sebagian besar 
orang berubah drastis selama masa revolusioner ini. Proyek ini dikenal 
sebagai “Great Turn”.182 Dalam program ini petani individu menanamkan 
sistem pertanian kolektif yang lebih efisien. Kepemilikan petani dan seluruh 
desa dimasukkan ke dalam ekonomi negara yang memiliki kekuatan pasar 
sendiri.183

Keberhasilan atas rencana pembangunan nasional pertama, 
menjadikan Stalin tidak segan-segan melanjutkan rencana lima tahun 
kedua di tahun 1932, walaupun tanggal mulai resmi untuk rencana tersebut 
adalah 1933. Rencana lima tahun kedua memberi prioritas industri berat. 
Prioritas tersebut menempatkan posisi industri Uni Soviet berada tidak 
jauh dibandingkan Jerman sebagai salah satu negara penghasil baja 
utama di dunia. Konsentrasi dalam pembangunan nasional ini diarahkan 
pada pembangunan infrastruktur komunikasi, terutama perkeretaapian. 
Rencana pembangunan nasional Rusia kedua dilakukan dari tahun 1932 
sampai 1937. Rencana pembangunan nasional tersebut juga mencakup 
pembubaran rumah ibadah dengan tujuan menutup gereja antara tahun 
1932-1933 dan penghapusan pendeta pada tahun 1935 -1936.184

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, sebuah federasi 
Rusia baru dibuat di bawah Boris Yeltsin pada tahun 1991. Federasi Rusia 
memiliki beberapa rencana reformasi ekonomi termasuk privatisasi dan 
liberalisasi pasar dan perdagangan karena runtuhnya komunisme. Meski 
ekonomi jauh lebih stabil dibanding awal 1990-an, inflasi masih menjadi 
isu besar bagi Rusia.

Adapun tujuan rencana pembangunan nasional pasca bubarnya 
Uni Soviet tersebut adalah stabilisasi ekonomi makro dan restrukturisasi 
ekonomi makro dan transisi perencanaan ekonomi terpusat menjadi 
ekonomi yang berbasis pasar. Terkait hal tersebut beberapa tindakan 
dilakukan, seperti: Pertama, mensyaratkan penerapan kebijakan fiskal dan 
moneter yang mendorong pertumbuhan ekonomi; Kedua, pembentukan 
182 Mark R. Beissinger, Scientific Management, Socialist Discipline, and Soviet Power, 

(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988).
183 Interfax Religion, “Aesthetic five-year plan” was annouced in thr USSR 80 years ago”, http://

www.interfax-religion.com/?act=news&div=9360, diakses pada 21 Juni 2021.
184 Mark R. Beissinger, Op.Cit., p. 248.
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badan-badan ekonomi komersial seperti bank, membuka pasar domestik 
untuk perdagangan luar negeri dan investasi, sekaligus menyiapkan 
perangkat hukumnya.

Pada tanggal 31 Desember 1999, Presiden Boris Yeltsin mengundurkan 
diri. Di bawah konstitusi Rusia, perdana menteri Rusia Vladimir Putin 
kemudian bertindak sebagai presiden titik sehari sebelumnya dilantik 
sebuah rencana pembangunan nasional yang ditandatangani oleh Putin 
dengan judul “Rusia at The Turn of The Millennium”. Program tersebut 
dipublikasikan di situs web pemerintah. Dalam program tersebut dituliskan 
bahwa tugas pertama dalam pandangan negara dalam pandangan Putin 
adalah konsolidasi masyarakat Rusia serta tidak ada lagi kesepakatan sipil 
yang dipaksakan di Rusia yang demokratis kesepakatan sosial hanya bisa 
bersifat sukarela.185

Putin juga menekankan pentingnya penguatan negara: “Kunci 
untuk pemulihan dan pertumbuhan Rusia saat ini terletak pada ranah 
politik negara. Rusia membutuhkan kekuatan negara yang kuat dan harus 
memilikinya”. Merinci pandangannya, Putin menekankan: “Kekuatan 
negara yang kuat di Rusia adalah negara federal yang demokratis dan 
berbasis hukum”.186

Mengenai masalah ekonomi, Putin menunjukkan perlunya 
meningkatkan efisiensi ekonomi secara signifikan dan pentingnya 
membangun kebijakan sosial yang koheren dan berbasis hasil yang bertujuan 
untuk memerangi kemiskinan dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi yang stabil bagi kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut 
maka dukungan pemerintah terhadap sains, pendidikan, budaya, perawatan 
kesehatan menjadi penting. Oleh karenanya ada kebutuhan akan usaha 
yang luar biasa dari semua kekuatan intelektual, fisik dan moral bangsa 
untuk bersatu dan bekerja keras dalam jangka panjang.

185 Rusia between the Millenia, Vladimir Putin (in Russian), The English translation cited per the 
Appendix of Richard Sakwa’s “Putin: Rusia’s choice”, http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_
millenium.html, diakses pada 23 Juni 2021.

186 History of Russia, 1917 - 2004, A.S.Barsenkov (RuWiki) and A.I. Vdovin, hal. 765 (book in 
Russian), http://www.alleng.ru/d/hist/hist035.htm, diakses pada 23 Juni 2021.
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2.  Rencana Pembangunan Nasional China

Rencana pembangunan nasional China adalah serangkaian inisiatif 
pengembangan sosial dan ekonomi. Perekonomian dibentuk oleh Partai 
Komunis China melalui sesi pleno Komite Sentral dan kongres nasional. 
Partai Komunis China memainkan peran utama dalam membangun fondasi 
dan prinsip sosialisme China, strategi pemetaan untuk pembangunan 
ekonomi, serta menetapkan target pertumbuhan, dan meluncurkan 
reformasi. Rencana pembangunan nasional China pertama (1953-1957), 
mengadopsi model ekonomi Soviet kepemimpinan dibawah Mao Zedong, 
Zhou Enlai, dan veteran revolusioner lainnya dengan memulai program 
intensif untuk pertumbuhan industri.

Setelah perang saudara berlangsung lama antara partai Kuomintang 
(KMT) dengan Partai Komunis China (PKC) dan akhirnya dimenangkan 
oleh Partai Komunis China (KMC) dengan merebut kota besar yaitu 
Beijing. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao memproklamasikan berdirinya 
Republik Rakyat China (RRC) dengan Beijing sebagai ibukotanya. 
Sedangkan para simpatisan partai Kuomintang mulai menjauhi wilayah 
kekuasaan RRC dan kemudian petinggi Kuomintang (Chiang Kai-
shek) melarikan diri ke Taiwan. Karena pengaruh Chiang yang kuat di 
wilayah itu, maka Chiang kemudian mendirikan negara Taiwan dengan 
pemerintahan demokratis jauh berbeda dengan China yang komunis. Akan 
tetapi, China yang dipimpin oleh Mao tetap memasukkan Taiwan sebagai 
salah satu dari provinsinya, dan mereka menyebut Taiwan sebagai provinsi 
yang membangkang (Renegade Province).

Setelah pemerintahan China terbentuk dengan dipimpin oleh Partai 
Komunis China (PKC), maka sistem pemerintahan yang digunakan 
adalah pemerintahan komunis, begitu pula dengan sistem ekonominya, 
yaitu sosialis dengan karakter China. Di bawah kekuasaan Mao, berbagai 
kebijakan telah ditempuh yang tujuannya untuk memperbaiki sistem 
ekonomi China pasca terlibat perang saudara dengan KMT maupun 
dengan Jepang. Nasionalisasi perusahaan swasta dilakukannya untuk 
menggenjot pertumbuhan sektor industri serta kebijakan yang terkenal 
adalah pembentukan serikat tani di desa-desa.

Rencana pembangunan nasional pertama China yang dilakukan pada 
kurun waktu 1949-1957 sepenuhnya meniru Soviet, alat-alat produksi 
dinasionalisasi sebagai milik negara, perencanaan komando terpusat, 
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pembangunan industri-industri berat, perlindungan keamanan tanpa hak-
hak politik buruh dan petani, penindasan terhadap level konsumsi buruh 
dan petani untuk memaksimalkan potensi kelebihan ekonomi serta konversi 
kelebihan ekonomi ke dalam investasi tinggi di bidang manufaktur dan 
industri.

Kebijakan-kebijakan tersebut sesungguhnya tidak hanya mengubah 
mindset pertanian pada industri saja, namun lebih dari itu. Kebijakan yang 
diterapkan di awal masa pemerintahan Mao ini juga telah menarik pondasi 
awal ekonomi negara dari pedesaan yang merupakan basis petani menuju 
perkotaan yang notabene basis buruh. Dalam lima tahun pertama, kebijakan 
yang dilakukan rezim Mao mampu meningkatkan jumlah industri di 
China secara tajam. Data menyebutkan bahwa pada masa ini peningkatan 
di bidang industri rata-rata terjadi sebanyak 18% (delapan belas persen) 
pertahun, jauh di atas pertanian yang hanya 3% (tiga persen) pertahun. 
Dan satu hal yang harus diingat, menggandakan investasi asing. Puncak 
ekonomi dalam kurun waktu ini adalah tahun 1956. Ditandai dengan amat 
banyaknya industri industri baru yang muncul.187

Sementara itu di bidang kesehatan pemerintahan Mao berhasil 
menurunkan tingkat kematian dini sebaliknya tingkat harapan hidup 
meningkat pesat meninggalkan negara-negara berpendapatan rendah 
lainnya di belakangnya. Di bidang pendidikan, pemerintah China 
membangun sarana pendidikan massal, dan petani China memiliki akses 
yang sangat luas terhadap pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan 
tinggi. Dan yang tidak kalah penting di bawah kepemimpinan Mao, 
polarisasi sosial yang ekstrim antara si kaya dan si miskin yang menjadi 
gambaran abadi struktur sosial pra revolusi 1949, melenyap.

Bertambah banyaknya industri-industri baru yang relevan dengan 
pertumbuhan populasi yang begitu tajam, ternyata tidak mampu di manage 
dengan baik oleh pemerintahan Mao. Hal inilah yang kemudian memicu 
terjadinya inflasi di China pada awal tahun 1957. Sikap yang diambil oleh 
pemerintah China pada saat itu adalah melakukan apa yang disebut sebagai 
“loncatan jauh ke depan”. Menyadari bahwa sokoguru perekonomian China 
sebenarnya bukan buruh melainkan petani Mao pun mulai memajukan lagi 
usaha tradisional yang berbasis di pedesaan khususnya bidang pertanian. 
187 Chu-Yuan Cheng, “The Economy of Communist China. 1949-1969: With a Bibliography of 

Selected Materials on Chinese Economic Development”, Michigan Papers in Chinese Studies 
No. 9, (America: University of Michigan, 1971).
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Namun, usaha ini ternyata tidak mampu menjadi solusi sehingga inflasi 
terus bergulir hingga memasuki tahun 1960 terjadi krisis ekonomi di 
China. Sementara itu, rencana pembangunan nasional kedua 1958- 1962 
diciptakan untuk menyelesaikan beberapa persoalan, diantaranya:

1. Memperluas industri berat di China.

2. Melanjutkan sistem sosialisme dalam bidang ekonomi dengan 
memindahkan lebih banyak properti ke kepemilikan kolektif.

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi China melalui industri pertanian, 
kerajinan tangan, transportasi, dan perdagangan.

4. Menemukan pengembangan budaya dan ilmiah masyarakat Tionghoa.

5. Memperkuat pertahanan Nasional dan meningkatkan taraf hidup di 
China.

 Sedangkan rencana pembangunan nasional ketiga China yang 
dilakukan pada tahun 1966 sampai 1970 menitikberatkan:

1. Memperkuat pertahanan nasional, dan berusaha melakukan proposal 
dalam teknologi;

2. Mendukung pertanian dan memperkuat pertahanan Nasional untuk 
meningkatkan infrastruktur, terus meningkatkan kualitas produksi, 
meningkatkan variasi dan kuantitas produksi.

3. Membangun ekonomi kemandirian, dan untuk mengembangkan 
transportasi perdagangan, budaya, pendidikan, dan penelitian ilmiah.

4. Menyerukan prioritas pertahanan nasional dalam menghadapi 
kemungkinan perang besar.

5. Secara aktif mempersiapkan konflik dan mempercepat pembangunan 
di tiga bidang utama; pertahanan nasional, sains dan teknologi dan 
infrastruktur industri dan transportasi.188

Realitas pembangunan nasional ketiga China di bidang pertahanan 
pada dasarnya terkait konteks politik pada baik di dalam negeri maupun di 

188 The 3rd Year Plan 1966 - 1970), diunduh dari http://www.china.org.cn/english /
MATERIAL/157608.htm, diakses pada 23 Juni 2021.



87Universitas Tarumanagara

luar negeri. Setelah perang dunia kedua dua negara adidaya yang sedang 
mencari aliansi untuk menyebarkan ideologinya (AS: Demokrasi Liberal 
dan Uni Soviet: Komunis). Strategi aliansi yang diterapkan Uni Soviet 
dengan menggandeng RRC (1959 - 1950) menjadi salah satu faktor 
penyebab kemunculan poros barat Timur pada saat itu. Upaya perluasan 
ideologi komunis oleh China dan Uni Soviet pada tahun 1960-1970 
mengkhawatirkan Amerika Serikat dan aliansinya telah memunculkan 
ketegangan politik baru yang dikenal dengan masa perang dingin. Sebagai 
respon atas gejolak politik dunia, maka pada rencana pembangunan 
nasional ketiga diprioritaskan pada pengembangan industri militer.189

Sementara itu butir lima yakni menyiapkan masyarakat secara 
aktif dalam konflik pada dasarnya untuk merespon situasi dalam negeri 
yakni terjadinya pergolakan politik sepanjang tahun 1962-1969. Dampak 
dari sistem politik tertentu yang diterapkan Mao yang tidak akomodatif 
terhadap aspirasi dari bawah menyebabkan tersumbatnya inovasi-inovasi 
baru sesuai dengan perkembangan masyarakat. Memang benar bahwa 
pemerintah sanggup menyediakan kebutuhan dasar tapi hal tersebut tidak 
cukup untuk meredam dinamika dalam masyarakat.

Di sisi lain sikap Mao terhadap kelompok intelektual juga amat 
represif. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan penafsiran Mao 
terhadap pemikiran Marx. Mao yang amat mengagumi Marx seharusnya 
menekankan pada basis material, namun kenyataannya berbeda. Perubahan 
sosial yang hendak dilakukan Mao menekankan pada ranah ideologi, 
padahal sejatinya ajaran Marx menekankan pada hubungan produksi.

Atas dasar inilah, mau mulai amat represif dengan tangan intelektual 
di China yang notabene memiliki pemikiran dan ideologi beragam. 
Berbagai kebijakan dikeluarkan Mao dalam rangka menyeragamkan 
pemikiran dan ideologi intelektual di China. Kebijakan pertama yang 
dilakukan adalah Gaizhao Sixiang yaitu perombakan pemikiran. 
Kebijakan ini dilangsungkan dalam rangka merombak pemikiran seluruh 
masyarakat khususnya kelompok intelektual China agar menjadi Marxist 
seperti dirinya. Berbagai kampanye yang dilakukan, seluruh media dan 
stasiun TV milik China berada di bawah satu departemen yang disebut 
departemen propaganda.190

189 Chu-Yuan Cheng, Op. Cit.
190  I. Wibowo, Negara dan Masyarakat. (Jakarta: Gramedia, 2000).
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Menganalisa tentang rencana pembangunan nasional China ini tidak 
lepas dari proses transisi politik negara tirai bambu ini yang terjadi pasca 
runtuhnya rezim Mao Zedong tahun 1969 dan meninggalnya Mao pada 
tahun 1976. Sepeninggal Mao, China dipimpin oleh Deng Xiao Ping. 
Pada era Deng inilah diterapkan berbagai kebijakan yang secara ideologi 
bertentangan dengan ide-ide Mao, yaitu meliberalisasi perekonomian 
China tetapi tetap menjaga sosialisme China yang digariskan oleh 
pemimpin sebelumnya (Mao Zedong). Kebijakan liberalisasi ekonomi itu 
menuai banyak kecaman khususnya yang datang dari golongan konservatif 
komunis. Kecaman tersebut kemudian ditanggapi dengan dingin oleh Deng. 
Liberalisasi ekonomi China membawa perubahan cukup signifikan, hal ini 
karena investasi asing langsung yang diterapkan China telah membuka 
industri-industri baru yang diimbangi dengan tersedianya pekerja/buruh 
dengan jumlah banyak. Tidak hanya modal yang datang ke China, setelah 
meliberalisasikan ekonominya teknologi modern dari barat juga masuk ke 
China, akibatnya terjadinya transformasi teknologi berjalan dengan cepat.

Transformasi teknologi mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan 
milik negara maupun swasta yang bergerak di bidang teknologi. Ekspor 
China ke luar berupa produk-produk industri seperti tekstil, peralatan 
elektronik, sebagian produk pertanian dan sisanya bahan kimia sangatlah 
besar. Selain bergerak di bidang industri, China juga bergerak di bidang 
jasa sebagai pendapatan terbesar kedua setelah sektor industri, disusul 
dengan pertanian. Sektor jasa seperti angkutan, asuransi, transportasi, 
wisata, royalty, dan lain sebagainya. Pusat jasa dan perdagangan yang 
paling terkenal di China ialah di Hongkong dan wilayah ini menyumbang 
pemasukan terbesar dari sektor jasa. Apa yang dikerjakan Deng Xiao Ping 
merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional kelima China yang 
dibuat pada tahun 1975 (masa pemerintahan Mao) dan diamandemen pada 
tahun 1976.

Adapun rencana pembangunan nasional China saat ini adalah rencana 
pembangunan nasional yang ketiga belas yang mulai berlangsung pada 
tahun 2016 hingga tahun 2020. Dengan slogan inovasi, keseimbangan, 
penghijauan, keterbukaan dan berbagi, fokus dari rencana pembangunan 
nasional ke tiga belas ini adalah:191

1. Inovasi: Bergerak naik dengan meninggalkan industri besar yang lama 
191 Lihat lebih jauh infographic by Xinhua (http://news.xinhuanet.com/english/photo/2015-

11/04/c_134783513.htm , diakses pada 10 Mei 2021.
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dan membangun basis infrastruktur informasi intensif yang modern.

2. Keseimbangan: Menjembatani kesenjangan kesejahteraan antara 
pedesaan dan kota dengan mendistribusikan dan mengelola sumber 
daya secara lebih efisien.

3. Penghijauan: Mengembangkan industri teknologi lingkungan, serta 
kehidupan ekologis dan budaya ekologis.

4. Keterbukaan: Partisipasi yang lebih dalam struktur kekuasaan 
supranasional, lebih banyak membangun kerjasama internasional.

5. Berbagi: Dorong orang China untuk berbagi hasil pertumbuhan 
ekonomi, sehingga untuk menjembatani kesenjangan kesejahteraan 
yang ada.

3. Rencana Pembangunan Nasional India

Perdana Menteri India yang pertama, Jawaharlal Nehru 
mempresentasikan rencana pembangunan nasional pertama di depan 
parlemen India pada tahun 1951. Rencana lima tahun pertama didasarkan 
pada model Harrod-Domar dengan sedikit modifikasi dengan konsentrasi 
untuk mendorong pertanian dan pengembangan masyarakat, transportasi 
dan komunikasi industri, pelayanan sosial. Pada fase ini India menekankan 
peran aktif negara di semua sektor ekonomi peran seperti itu dibenarkan 
pada saat itu karena segera setelah merdeka, India menghadapi masalah 
mendasar kekurangan modal dan rendahnya kapasitas birokrasi.

Pada masa ini banyak proyek irigasi dilakukan, termasuk pembangunan 
bendungan Bhakra, Hirakud, Bendungan Mettur, dan Damodar Valley. 
Sementara terkait dengan pelayanan publik pemerintah India bekerjasama 
dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menangani kesehatan anak-
anak dan mengurangi angka kematian bayi, yang pada akhirnya secara tidak 
langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan penduduk India. Pada akhir 
tahun 1956, lima Institut Teknologi India (IIT) dibangun sebagai institusi 
teknis utama untuk meningkatkan sektor pendidikan. University Grants 
Commission (UGC) dibentuk untuk mengurus pendanaan dan mengambil 
tindakan untuk memperkuat pendidikan tinggi di negara tersebut.
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Rencana pembangunan nasional kedua diarahkan terutama dalam 
pengembangan sektor publik dan menciptakan iklim industrialisasi. 
Pembangkit listrik tenaga air dan lima pabrik baja di Bhilai, Durgapur, 
dan Rourkela didirikan dengan bantuan Rusia, Inggris, dan Jerman barat 
serta meningkatkan lebih banyak jalur kereta api. Institusi Tata Riset 
Fundamental dan Komisi Energi Atom India didirikan sebagai lembaga 
penelitian. Pada tahun 1957 sebuah program beasiswa mulai diluncurkan 
untuk menemukan siswa muda berbakat untuk berlatih bekerja di bidang 
tenaga nuklir.

Sementara itu, rencana pembangunan nasional India ke-6 (1980-
1985) menandai dimulainya liberalisasi ekonomi. Bank-bank nasional 
diarahkan untuk membantu pembangunan pertanian di pedesaan dengan 
rekomendasi dari Komite Shivaraman. Program terpenting dalam 
pembangunan nasional periode ini adalah perluasan program keluarga 
berencana sebagai upaya untuk mencegah kelebihan populasi India.

Adapun rencana pembangunan nasional kesembilan (1997-2002) 
dibuat setelah 50 tahun kemerdekaan India. Mencoba memanfaatkan 
potensi ekonomi dan yang belum dieksplorasi untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan sosial. Rencana pembangunan nasional tersebut 
menawarkan dukungan kuat terhadap lingkungan sosial negara sebagai 
upaya menghapuskan kemiskinan secara keseluruhan. Terkait hal tersebut 
pemerintah India bekerjasama dengan sektor swasta dalam memastikan 
tujuan tersebut.

Tujuan lain dari perencanaan pembangunan nasional pada periode ini 
adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi di negara ini. Aspek lain yang merupakan rencana 
pembangunan nasional India pada tahun 1997-2002 adalah:

1. Kontrol populasi.

2. Menghasilkan lapangan kerja dengan mengutamakan pertanian dan 
pembangunan pedesaan.

3. Pengurangan kemiskinan.

4. Memastikan ketersediaan makanan dan air bagi masyarakat miskin.

5. Tersedianya fasilitas perawatan kesehatan primer dan kebutuhan dasar 
lainnya.
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6. Pendidikan dasar untuk semua anak di India.

7. Memberdayakan kelas-kelas yang kurang beruntung secara sosial 
seperti kasta rendah, suku yang serta kelompok minoritas lainnya .

8. Mengembangkan kemandirian dalam hal pertanian.

9. Percepat  laju  pertumbuhan  ekonomi  dengan  bantuan harga stabil.

Namun, sejak tahun 2014, pembentuk rencana lima tahun yang 
semula Komisi Perencanaan (Yojana Ayog), sebuah institusi di Pemerintah 
India telah berganti dengan institusi baru dengan nama NITI Aayog.192 NITI 
Aayog, juga dikenal dengan akronim National Institution for Transforming 
India, didirikan oleh pemerintah untuk menggantikan Komisi Perencanaan 
yang mengikuti model top-down. Tujuan yang dinyatakan untuk penciptaan 
NITI Aayog adalah untuk mendorong keterlibatan dan partisipasi dalam 
proses pembuatan kebijakan ekonomi oleh Pemerintah Negara Bagian 
India. Penekanannya adalah pada pendekatan dari bawah ke atas dan 
membuat negara tersebut bergerak menuju federalisme kooperatif. Union 
Government of India mengumumkan pembentukkan NITI Aayog pada 
tanggal 1 Januari 2015, dan pertemuan pertama diadakan pada tanggal 8 
Februari 2015. Perdana menteri menjabat sebagai ketua Ex-official. Dewan 
pemerintahan terdiri dari semua Menteri Kepala Negara, menteri utama 
Delhi dan Puducherry, Letnan Gubernur Andaman dan Nicobar, dan wakil 
ketua yang ditunjuk oleh Perdana Menteri. Selain anggota penuh, ada dua 
anggota paruh waktu dan tempat mantan anggota resmi dan seorang chief 
executive officer. Anggota sementara dipilih dari universitas terkemuka 
dan lembaga penelitian.193 Kesadaran Pemerintah dan masyarakat India, 
mengenai pentingnya pengembangan yang direncanakan sebagai sarana 
untuk meningkatkan standar kehidupan di negara melalui perencanaan 
pembangunan, telah terjadi pada tahun 1938 yang akhirnya mendirikan 
Komite Perencanaan Nasional.194

192 Wikipedia, Planning Commission (India), https://en.wikipedia.org/wiki/PlanningCommi 
ssion_(India). diakses pada tanggal 20 Juni 2021.

193 Wikipedia, NITI Aayog, https://en.wikipedia.org/wiki/NITI_Aayog, diakses pada tanggal 20 
Juni 2021.

194 Government Of India Cabinet Secretariat Resolution (Planning) New Delhi, The 15th March 
1950, http://planningcommission.gov.in/aboutus/history/PCresolution1950.pdf, diakses pada 
tanggal 20 Juni 2021.
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4.  Rencana Pembangunan Nasional Malaysia

Rencana pembangunan nasional pertama Malaysia pada tahun 
1966 dan berakhir pada tahun 1970. Rencana pembangunan tersebut 
dilaksanakan oleh pemerintah untuk seluruh Malaysia-Sabah termasuk 
Sarawak. Tujuan dari rencana pembangunan pertama tersebut adalah untuk 
mempromosikan kesejahteraan semua warga negara dan memperbaiki 
kondisi kehidupan di daerah pedesaan khususnya di kalangan kelompok 
berpenghasilan rendah.

Rencana tersebut berupaya meningkatkan akses terhadap fasilitas 
medis di daerah pedesaan melalui pembentukan dinas kesehatan pedesaan. 
Fasilitas rumah sakit kabupaten ditingkatkan untuk menangani rujukan 
dari klinik. Sesaat sebelum pelaksanaan pembangunan nasional tersebut 
dilaksanakan, Inggris, mengumumkan akan menarik komitmen pendanaan 
untuk pembangunan pertahanan dan ekonomi Malaysia. Akibatnya, 
Pemerintah Malaysia meminta bantuan keuangan dari Amerika Serikat 
(AS) untuk menghindari rencana pembangunan nasional tersebut lumpuh 
karena kurangnya dana. Tawaran yang dilakukan oleh Malaysia kepada 
Amerika adalah dukungan untuk perang Vietnam. Namun, Malaysia tidak 
pernah secara langsung memberikan dukungan militer untuk Amerika 
serikat sesuai dengan kebijakan netralitasnya, akibatnya Malaysia gagal 
mendapatkan bantuan ekonomi yang substansial dari Amerika Serikat.195

Fokus dari rencana pembangunan nasional Malaysia pertama adalah 
mengatasi masalah pengangguran dengan mendorong pertumbuhan 
Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan lapangan kerja, serta 
mengatasi kesenjangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan. Selain itu, 
rencana pembangunan nasional pertama Malaysia juga dirancang untuk 
mengatasi masalah etnis dalam profesi tertentu dengan orang-orang China 
mendominasi pasar, orang-orang Melayu mendominasi dinas sipil, dan 
orang-orang Indian yang lebih banyak bekerja di bidang hukum. Terkait hal 
tersebut, pemerintah Malaysia menawarkan insentif untuk industrialisasi 
ekonomi Malaysia dengan mempromosikan kewiraswastaan Melayu dan 
meningkatkan kemampuan manajemen Melayu untuk usaha manufaktur.

195 Henderson, John William, Vreeland, Nena, Dana, Glenn B., Hurwitz, Geoffrey B., Just, Peter, 
Moeller, Philip W. & Shinn, R.S., Area Handbook for Malaysia, (Washington DC: American 
University, 1977). p. 147. Foreign Area Studies.
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Otoritas pengembangan industri federal (Federal Industrial 
Development Authority/FIDA) yang didirikan pada tahun 1965. Namun, 
baru mulai beroperasi pada tahun 1967. FIDA berusaha mempercepat 
pengembangan industri lebih lanjut dan mengkoordinasikan pembangunan 
tersebut titik pada tahun 1968 peraturan baru ditetapkan yang menetapkan 
kuota untuk kepemilikan orang-orang Melayu terhadap urusan tertentu, 
dan mempekerjakan orang lain di perusahaan manufaktur. Tindakan 
afirmatif tersebut berlaku sesuai dengan Pasal 153 konstitusi Malaysia. 
Industri baru yang memproduksi barang untuk pasar Malaysia diharuskan 
memiliki setidaknya 51% (lima puluh satu persen) dari ekuitas mereka 
ditangan warga negara Malaysia. Namun, industri yang hanya akan barang 
ekspor diizinkan untuk tetap sepenuhnya berada di tangan asing.196 Rencana 
pembangunan nasional Malaysia kedua bertujuan menerapkan kebijakan 
ekonomi baru Malaysia (NEP). Kebijakan tersebut berlangsung dari tahun 
1971 sampai 1975 dan bertujuan untuk “merestrukturisasi” masyarakat 
Melayu di bidang ekonomi dan mengurangi dominasi China dan asing 
Malaysia dalam perekonomian Malaysia sehingga dapat memperbaiki 
posisi ekonomi orang Melayu. Sekaligus secara khusus menangani 
masalah kemiskinan di antara orang-orang Melayu.

Rencana pembangunan nasional Malaysia pertama gagal dalam 
mengatasi keseimbangan ekonomi. Sebaliknya kebijakan yang telah 
mengakibatkan ketidakpuasan di antara orang-orang non-Melayu. 
Sebagian besar mendukung partai-partai oposisi lebih memilih mengurangi 
atau menghilangkan tindakan afirmatif untuk Bumiputera dalam 
pemilihan umum 1969. Tanggal 12 Mei 1969 terjadi demonstrasi yang 
dilakukan oleh kelompok pendukung oposisi untuk menentang kebijakan 
afirmatif pada kelompok Bumiputera. Sehari kemudian pada 13 Mei oleh 
Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), sebuah partai besar dalam 
koalisi aliansi pemerintahan melakukan unjuk rasa tandingan. Sayangnya, 
demonstrasi yang dilakukan oleh UMNO berubah menjadi kerusuhan 
rasial yang berlangsung dua hari. Setidaknya sekitar 200 (dua ratus) orang 
meninggal dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal, sebagian besar dari 
mereka orang China. Keadaan darurat diumumkan dan parlemen Malaysia 
dibubarkan. Dewan Operasi Nasional (NOC) memerintah sampai tahun 
1971 sampai parlemen terbentuk kembali.

196 Gordon P. Means, Malaysian Politics: The Second Generation, (London: Oxford University 
Press, 1991), pp. 7-9.
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Rencana pembangunan nasional Malaysia kedua (1971-1975) 
dianggap berlebihan dalam semangatnya untuk meningkatkan partisipasi 
Melayu dalam ekonomi. Meskipun hal tersebut oleh sebagian kelompok 
masyarakat saat itu dipandang rasional karena meskipun orang-orang 
Melayu merupakan mayoritas penduduk Malaysia, namun kekuatan 
ekonominya tidak sepadan dengan non Melayu. Pada tahun 1970, 
Bumiputera hanya menguasai 1,9% (satu koma Sembilan persen) dari 
ekonomi Malaysia, sementara orang-orang non-Melayu (kebanyakan 
orang Tionghoa) memegang 37,4% (tiga puluh tujuh koma empat persen), 
dan sisanya di tangan asing. Akibat kesenjangan yang luas tersebut, Pasal 
153 Konstitusi Malaysia mensyaratkan pemerintah untuk menetapkan 
kuota untuk dispensasi beasiswa, pekerjaan di dinas sipil, dan lain-lain 
yang ditargetkan untuk memperbaiki status ekonomi orang Melayu.

Dengan alasan itulah, rencana pembangunan nasional Malaysia kedua 
(1971 - 1975) masih terfokus pada upaya untuk meningkatkan kepentingan 
ekonomi Melayu, terutama di bidang manufaktur dan pertambangan.197 
Namun untuk menghindari konflik secara langsung dari kelompok-
kelompok yang berafiliasi dengan kepentingan ekonomi Tiongkok serta 
orang-orang non Bumiputera, maka rancangan pembangunan nasional 
kedua targetnya diperluas, tidak hanya terkait kepentingan ekonomi 
kelompok Melayu namun juga non Melayu secara absolut, sekaligus 
meningkatkan pangsa masyarakat Melayu secara relatif juga.198 Sejumlah 
M$7,25 (tujuh koma dua puluh lima miiar dollar amerika) dialokasikan 
untuk program pembangunan nasional Malaysia kedua. Meskipun jumlah 
tersebut turun dari alokasi rencana awal yang sebesar M$10,5 (sepuluh 
koma lima miiar dollar amerika). Rencana pembangunan Malaysia 
kedua diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di satu sisi dan 
meningkatkan keterlibatan orang-orang Melayu di sektor swasta di sisi 
lain dengan memberlakukan pembatasan tertentu pada perusahaan swasta 
untuk keuntungan pekerja Melayu.199

Sedangkan rencana pembangunan nasional Malaysia kesembilan 
(Melayu: Rancangan Malaysia ke-9), disingkat ‘9MP’, adalah cetak biru 
komprehensif yang disiapkan oleh Unit Perencanaan Ekonomi (EPU) yang 
diketuai Perdana Menteri dan Kementerian Keuangan Malaysia dengan 

197 Henderson, dkk. Op.Cit., p. 323.
198 Ibid.
199 Mahdi Shuid & Mohd. Fauzi Yunus, Malaysian Studies, (London: Longman, 2001), p. 85.



95Universitas Tarumanagara

persetujuan dari Kabinet Malaysia. Rencana tersebut mengalokasikan 
anggaran nasional dari tahun 2006 sampai 2010 untuk semua sektor 
ekonomi di Malaysia. Cetak biru diumumkan pada tanggal 31 Maret 
2006, dan diresmikan oleh Perdana Menteri kelima Malaysia, Datuk Seri 
Abdullah Ahmad Badawi di Parlemen. Rencana pembangunan ekonomi 
tersebut diresmikan pada saat Malaysia mulai pulih dari krisis keuangan 
Asia dan ketidakpastian kondisi ekonomi akibat tingginya harga minyak.

Adapun rencana pembangunan nasional Malaysia kesepuluh 
disingkat ‘10MP’, adalah cetak biru komprehensif yang disiapkan oleh 
Unit Perencanaan Ekonomi (EPU) dari kantor Perdana Menteri dan 
Kementerian Keuangan Malaysia dengan persetujuan dari Kabinet 
Malaysia. Malaysia mengalokasikan anggaran nasional dari tahun 2011 
sampai 2015 ke semua sektor ekonomi di Malaysia. Cetak biru tersebut 
diumumkan pada tanggal 10 Juni 2010, yang diresmikan oleh Perdana 
Menteri Malaysia keenam, Datuk Seri Najib Tun Razak di Parlemen. 
10Mp menggarisbawahi status negara berpenghasilan lebih tinggi karena 
tahun 2020. Kelima hal mendasar itu adalah:

1. Meningkatkan nilai ekonomi negara.

2. Meningkatkan kemampuan dan inovasi pengetahuan, dan menanamkan 
pemikiran dunia pertama.

3. Menangani ketidaksetaraan sosial ekonomi secara terus-menerus.

4. Meningkatkan kemampuan kualitas hidup.

5. Memperkuat implementasi institusi dan negara.200

200 Tenth Malaysia Plan, https://www.epu.gov.my/en/economic-developments/development-plans/
rmk/tenth-malaysia-plan-10th-mp, diakses pada 22 Juni 2021.
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BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PASAL-PASAL TERKAIT DALAM 
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945

A.  ANALISIS DAN EVALUASI PASAL-PASAL DALAM UUD 1945

Pada prinsipnya tentu setiap kebijakan publik dibuat bertujuan 
untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat, tujuan 
bangsa Indonesia sendiri tercantum dalam alinea keempat Pembukaan 
UUD 1945. Tak jarang dalam upaya mewujudkan harap dari seluruh 
rakyat negara pun harus siap berbenah dalam hal apapun, dan salah satu 
upaya negara mewujudkan itu bisa terlihat dari perubahan konstitusi. 
Dalam catatan sejarah tercatatan Indonesia telah merubah sebanyak empat 
kali perubahan dasar atau amandemen dan tak menutup kemungkinan 
akan dilakukan perubahan kelima, dan salah satu pembahasan yang sering 
digaungkan dalam perubahan kelima UUD 1945 perihal haluan negara. 
Dalam wacana pengembalian pengaturan haluan negara ini tentu akan 
berimplikasi pada hal-hal sektoral lainnya. Berikut adalah analisis dan 
evaluasi perihal agenda pengembalian haluan negara pada posisi yang 
semestinya, dan pada pembahasannya akan mengulik potensi kaitan pasal-
pasal lain yang akan berdampak pada wacana tersebut. Berikut pemaparan 
lebih lanjut perihal analisis dan evaluasi pada pasal-pasal UUD 1945.

1.  Evaluasi dan Analisis Terhadap Pasal 3 UUD 1945

Keadaan saat ini pada bumi pertiwi kita tak terlepas dari perjuangan 
masa lalu. oleh karenanya, kita sepatutnya sebagai para penerus bangsa 
dan putra dan putri terbaik negara bekewajiban memberikan sumbangsih 
baik berupa tindakan maupun pemikiran, pentingnya catatan sejarah ini 
sampai-sampai dibuat satu adagium oleh founding father, Soekarno, yang 
mengatakan “ Jas Merah: jangan Melupakan Masa Sejarah” dari sejarah 
bangsa ini terus bertumbuh dan mengalami peningkatan di berbagai aspek 
tanpa terkecuali, tak lain dan tak bukan untuk mendorong terwujudnya 
cita-cita bersama bangsa Indonesia yaitu yang termuat dalam Pembukaan 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194598

Alinea ke-4 UUD 1945. Selain dari untuk mendorong terwujudnya 
satu harapan tentu ada hal yang juga tak kalah penting yaitu perihal 
mempertahankannya atau keberlanjutannya.

Para pejuang Indonesia dahulu berjuang sampai pada titik darah 
penghabisan bukan hanya memikirkan dirinya pribadi dan keluarganya, 
tetapi mereka memikirkan generasi yang sangat jauh kedepan, tidak 
hanya terbatas pada jangkauan tahun saja tapi bahkan mencakup abad. 
Hal itu pun yang menjadi fokus kita sebagai generasi yang sekarang 
sedang menjalankan peran tersebut dalam tatanan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Perlu kita kembali melihat catatan sejarah pergeseran 
kenegaraan Indonesia dari masa ke masa, baik dari awal kemerdekaan 
hingga saat kita. Pada pergeseran itu semua tahapan memiliki ciri khasnya 
masing-masing pada setiap zamannya. Namun, yang menjadi titik awal 
pemodernisasian itu terjadi saat pergeseran pada Indonesia dimasa orde 
baru ke masa reformasi.201 Pada masa reformasi pun terdapat momentum 
yang tak kalah krusial yaitu pada saat perubahan dasar negara atau 
konstitusi yang terjadi sebanyak 4 kali perubahan, adapun masa perubahan 
UUD 1945 terjadi pada tahun:202

a. Amandemen Pertama terhadap UUD 1945 dilakukan pada Sidang 
Umum MPR Tahun 1999 yang berlangsung antara 14 oktober hingga 
21 Oktober 1999;

b. Amandemen Kedua terhadap UUD 1945 dilakukan pada Sidang 
Umum MPR Tahun 2000 yang berlangsung antara 7 Agustus hingga 
18 Agustus;

c. Amandemen Ketiga terhadap UUD 1945 dilakukan pada Sidang 
Umum MPR Tahun 2001 yang berlangsung antara 1 November hingga 
9 November 2001;

d. Amandemen Keempat terhadap UUD 1945 dilakukan pada sidang 
Umum MPR Tahun 2002 yang berlangsung antara 1 Agustus hingga 
11 Agustus 2002;

201 Pada perpindahan ini menjadi titik modernisasi bangsa Indonesia karena merupakan momentum 
transisi dari tahapan pemerintahan yang otoriter yang dikelola Presiden Soeharto ke masa 
demokrasi lebih hidup dan liberalisasi mulai masuk.

202 Catatan sejarah amandemen UUD 1945.
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Dari perubahan UUD ini sangatlah berpengaruh signifikan pada 
keberlangsungan Indonesia dan mengubah skema kebiasaan khusus pada 
beberapa sektor, adapun dari perubah antara lain sebagai berikut :

a. Pergeseran sistem pemerintahan yang tadinya memegang sistem 
parlementer menjadi sistem presidensial;

b. Menurunkan kedudukan MPR dari lembaga tertinggi menjadi sama 
kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lain;

c. Pemajuan demokrasi dengan dihadirkannya pemilihan secara langsung;

d. Hadirnya lembaga penyeimbang DPR pada ranah Legislatif;

e. Pergantian sistem demokrasi keterwakilan menjadi demokrasi 
langsung.

Dari beberapa poin perubahan yang telah disebutkan terdapat poin 
yang sekiranya memiliki implikasi yang cukup penting, yaitu pada poin 1, 
2, dan 5 karena dari ketiga poin itu berkaitan dengan pembahasan eksistensi 
MPR. Sebelum amandemen UUD dasar mengamanatkan bahwa MPR 
berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dikarenakan ia merupakan 
pengkristalan representasi rakyat paling tertinggi, dimana pada komponen 
penyusunya memuat utusan politik, daerah, maupun golongan kelompok. 
Oleh karenanya, tugas-tugas yang krusial seperti mengangkat Presiden, 
membuat GBHN, dan menjadi mandataris konstitusi paling tinggi. Namun, 
saat telah terjadinya amandemen semua pun berubah, semua kekuatan 
MPR direduksi secara membabi buta, baik dari kewenangan membuat 
GBHN, menunjuk presiden dan lain-lain hilang, sehingga sekarang ini 
hanya menjadi sebuah lembaga yang memiliki kedudukan yang sama 
dengan lembaga negara lainnya seperti yang termuat dalam konstitusi, 
adapun lembaga lainnya yang termuat dalam konstitusi kita yaitu :203

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945, bahwa “Majelis permusyawaratan rakyat 
terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan 
umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Saat ini MPR 

203 Rangkuman pada UUD NRI 1945 mengenai Lembaga Negara yang Diatur di dalamnya.
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diatur bersama-sama dengan DPR, DPD, dan DPRD dalam UU MD3.

b. Kementerian Negara

Pasal 17 Ayat (4) UUD 1945, bahwa “Pembentukan, pengubahan, dan 
pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang”. Saat 
ini mengenai kementerian negara diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 
2008 tentang Kementerian Negara.

c. Pemerintahan Daerah

Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945, bahwa “Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan 
kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang”. Kemudian Pasal 18 Ayat (7) UUD 1945, bahwa “Susunan 
dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah itu diatur dalam 
undang-undang”. Saat ini mengenai pemerintahan daerah diatur dalam 
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945, bahwa “Susunan Dewan Perwakilan 
Rakyat diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya Pasal 20A Ayat 
(4) UUD 1945, bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan 
Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur 
dalam undang undang”. Kemudian Pasal 22A UUD 1945, bahwa 
“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang 
diatur dengan undang undang”. Terakhir, Pasal 22B UUD 1945, 
bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari 
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-
undang.” Saat ini mengenai susunan DPR, hak DPR dan hak anggota 
DPR, tata cara pembentukan undang-undang, serta syarat dan tata 
cara pemberhentian anggota DPR diatur bersama-sama dengan MPR, 
DPD, dan DPRD, dalam UU MD3.
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e. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pasal 22C Ayat (4) UUD 1945, bahwa “Susunan dan kedudukan 
Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang”. Kemudian 
Pasal 22D Ayat (4) UUD 1945, bahwa “Anggota Dewan Perwakilan 
Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan 
tata caranya diatur dalam undang-undang”. Saat ini, susunan dan 
kedudukan DPD, serta syarat syarat dan tata cara pemberhentian 
anggota DPD diatur bersama dengan MPR, DPR, dan DPRD dalam 
UU MD3.

f. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945, bahwa “Pemilihan umum 
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 
nasional, tetap, dan mandiri”. Kemudian Pasal 22E Ayat (6) UUD 
1945, bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur 
dengan undang-undang”. Saat ini mengenai KPU dan pemilihan umum 
diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

g. Bank Sentral

Pasal 23D UUD 1945, bahwa berbunyi, “Negara memiliki suatu bank 
sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, 
dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Saat ini fungsi 
sebagai bank sentral berada ditangan Bank Indonesia yang diatur secara 
tersendiri dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
sebagaimana telah diubah dua kali dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 
dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2008 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2009.

h. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pasal 23G Ayat (2) UUD 1945, bahwa “Ketentuan Lebih lanjut 
mengenai Badan Pemeriksaan Keuangan diatur dengan undang-
undang.” Saat ini BPK diatur secara mandiri dalam UU No 15 tahun 
2006 tentang BPK.
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i. Mahkamah Agung (MA)

Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945, bahwa “Susunan, kedudukan 
keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan 
peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang”. Saat ini, MA 
diatur secara tersendiri dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali 
dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009.

j. Komisi Yudisial (KY)

Pasal 24B Ayat (4) UUD 1945, bahwa ”Susunan kedudukan, dan 
keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.” Saat 
ini, KY diatur secara tersendiri dalam UU No 22 tahun 204 tentang 
Komisi Yudisial.

k. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945, bahwa “Susunan dan kedudukan Tentara 
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan 
dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia didalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat 
keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan 
diatur dengan undang undang”. Saat ini, TNI diatur tersendiri dalam 
UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan 
Kepolisian RI diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.

Melihat kembali pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 
yang menjabarkan komponen MPR yang terdiri oleh anggota DPR dan 
anggota DPD yang keduanya sama-sama dipilih secara langsung dengan 
kontestasi pemilihan umum, diatur lebih lanjut dengan undang undang. 
Terkait dengan frasa “dengan undang-undang” sebelumnya telah diuji oleh 
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 
yang pada pokoknya, dari segi teknik perundang-undangan, frasa tersebut 
berarti harus diatur dengan undang undang tersendiri, dalam bentuk produk 
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undang-undang.204 Maka sudah seharusnya MPR diatur dalam undang-
undang tersendiri.

MPR disini walaupun kedudukan sudah banyak direduksikan 
dikarenakan secara paradigma ketatanegaraan, Indonesia menganut 
demokrasi secara langsung sesuai perintah Pasal 1 Ayat (2) yang 
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, jika 
diajukan pertanyaan siapakah lembaga paling representatif, jawabannya 
yaitu MPR, di antara lembaga-lembaga negara yang ada, kedaulatan rakyat 
terwujud penuh dalam wadah MPR.205 Walaupun Kedudukan MPR Juga 
tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara yang akan membagikan 
kekuasaan secara vertikal kepada lembaga-lembaga negara yang berada 
dibawahnya (no rival authority), tetapi penyematan Itu masih tetap relevan 
digunakan.

Adanya lembaga perwakilan rakyat dalam sebuah negara demokrasi 
bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari eksekutif tetapi sebagai 
upaya untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan 
pemerintah termasuk pemerintahan daerah.206 Karenanya, majelis 
(dan juga penguasa politik) dapat menggunakan segala cara, termasuk 
kekerasan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban, penguasaan harus 
menjadi “ leviathan” (binatang buas).207 Hal ini sering disalahartikan dan 
dipukul rata dengan tindakan over power dan harus segera dikurangi, hal 
ini bisa disematkan pada skema pereduksian Kewenangan MPR kala itu 
oleh perubahan UUD 1945, tapi itu tidak sepenuhnya disalahkan bahkan 
bisa dikatakan benar mengingat pastinya ada alasan yang kuat untuk 
mendasarinya.

Kembali bernostalgia pada peralihan antara era orde baru dan 
reformasi telah menciptakan perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Salah satunya adalah perubahan kedudukan MPR yang 
sebelumnya berkedudukan sebagai lembaga tertinggi menjadi lembaga yang 
setara dengan lembaga negara lainnya. Perubahan kedudukan ini terjadi 
bersamaan dengan perubahan kewenangan MPR. Sebelum amandemen 
204 Zunnuraeni, “Seberapa Urgenkah Pembentukan UU MPR Tersendiri? Suatu Tinjauan Yuridis”, 

dalam Jurnal Majelis, Edisi 8, Tahun 2017, hal. 56-65.
205 R. Nazriyah, “Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Struktur Ketatanegaraan 

Indonesia”, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47, No. 1, Maret 2017, hal. 44.
206 Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara, (Jakarta: BEE Media Indonesia), hal. 314.
207 Graham Alan John Rogers, Leviathan-Contemporary Responses to the Political Theory of 

Thomas Hobbes, (Bristol: Thoemmes Press, 1995), hal. 255-268.
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UUD 1945, MPR berwenang untuk menetapkan dan mengubah Undang-
Undang Dasar dan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN). 
Namun, setelah amandemen ke-4 semua diubah, maka dari kewenangan 
tersebut, dapat ditemukan fungsi MPR sebagai berikut:208

Fungsi I :  Mengubah  dan  Menetapkan  Undang-undang Dasar

Fungsi II : Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Fungsi IIIa : Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam   
  masa jabatan menurut Undang-undang Dasar.

Fungsi IIIb : Memilih Wakil Presiden (dalam hal terjadi kekosongan)

Fungsi IIIc : Memilih Presiden (dalam hal terjadi kekosongan)

Dari fungsi MPR sekarang ini tentu tidak salah jika MPR bisa 
dikatakan sebagai lembaga yang kurang aktif mengingat dari fungsinya 
dijalankan hanya pada kondisi atau keadaan tertentu saja, salah satu yang 
menjadi krusial dari pereduksian fungsi dari MPR ini, yaitu hilangnya 
fungsi legislasi dan Juga fungsi pengarah penetapan haluan negara, dengan 
hilangnya fungsi legislasi, MPR tidak lagi diberikan kewenangan untuk 
membuat TAP MPR, dan membuat haluan negara sebagai penggaris untuk 
mengarahkan Indonesia. Untuk kewenangan haluan negara yang hilang 
sekarang ini tentu membuat hadirnya kekosongan dalam menetapkan 
haluan negara. Dalam rangka mengisi kekosongan tersebut, diterbitkan UU 
Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
SPPN untuk tingkat nasional terdiri dari RPJPN, RPJMN, dan RKP. 
Namun, masalah muncul seiring perkembangannya. Saat dihapuskannya 
haluan negara dari kewenangan MPR sama saja menghilangkan arahan 
dan perintah bagaimana negara akan membangun, hal ini selaras dengan 
pandangan I Dewa Gede Palguna menyatakan Pembukaan UUD 1945 
itu bersifat programatik artinya memuat arahan dan perintah mengenai 
bagaimana negara akan membangun.209

Kembali mencuat isu perihal haluan negara ini dikarenakan 
perjalanan panjang penerapan UU SPPN tersebut, akan berakhir pada 
208 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan, (Yogyakarta: 

Penerbit Kanisius, 2007), hal. 63-64.
209 Badan Pengkajian MPR RI, Kajian akademik: Konstitusional Haluan Negara pada UUD NRI 

Tahun 1945 Pasca Amandemen, (Jakarta: BP MPR RI, 2020), hal. 116, (Hasil wawancara Tim 
Peneliti dengan I Dewa Gede Palguna Pada tanggal 8 Juli 2020).
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tahun 2024. Hal ini memunculkan isu reformulasi GBHN yang tercermin 
dari adanya rekomendasi MPR Masa Jabatan 2009-2004 yang tertuang 
dalam Keputusan MPR RI No. 4/MPR/2014 yang menegaskan bahwa 
“Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional 
dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara”210.
Berdasarkan rekomendasi tersebutlah, geliat ruang-ruang diskusi mengenai 
GBHN kembali masif terjadi, termasuk dalam setiap kegiatan MPR, 
baik dalam bentuk FGD, maupun MPR Goes to Campus isu mengenai 
haluan negara menjadi aspek yang dibahas dan didiskusikan, bahkan 
hingga berakhirnya periodesasi MPR 2014-2019, kembali melahirkan 
rekomendasi satu diantaranya tetap mengenai haluan negara, dimana 
rekomendasi tersebut secara jelas tertuang dalam Keputusan MPR No. 8 
Tahun 2019 yang merekomendasikan kepada MPR masa jabatan 2019-
2024 untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai substansi 
dan bentuk hukum PPHN, termasuk mengupayakan konsensus politik 
untuk ditetapkan melalui TAP MPR, dengan catatan tetap membuka ruang 
untuk diatur melalui undang-undang.211

Pada perubahan UUD 1945 yang menjadi alasan hilangnya 
kewenangan pembuatan haluan negara pada MPR, didasari pada salah 
satu kesepakatan dasar, perubahan UUD 1945 pada masa itu adalah 
mempertegas sistem pemerintahan presidensil.212 Hal ini kemudian terlihat 
pada pemberlakuan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil 
presiden. Dengan demikian presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada 
MPR. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga 
yang sejajar dengan presiden dan lembaga negara lainnya. Konsekuensi 
dari berubahnya kedudukan MPR ini, adalah dihapuskannya kewenangan 
untuk menetapkan garis garis besar haluan negara.213 Hilangnya garis-
garis besar haluan negara di dalam sistem ketatanegaraan kita telah 
mengundang beberapa kritik. Adapun kritik yang hadir seperti hilangnya 
arahan dan pedoman pembangunan yang menyebabkan ketidakberlanjutan 
pembangunan satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Maka darinya 
210 Mei Susanto. Op.Cit., hal. 428.
211 Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi MPR 

Masa Jabatan 2014-2019.
212 Beberapa kesepakatan lainnya adalah tidak mengubah pembukaan UUD 1945 mempertahankan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif 
dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh), dan melakukan perubahan dengan 
cara adendum. Lihat: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan 
Pemasyarakatan …, Op.Cit., hal. 18-20.

213 Indra Perwira, et. al., Op.Cit.
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tidaklah salah ketika dimunculkan lagi gagasan untuk mengembalikan 
GBHN yang berubah format menjadi Pokok-pokok Haluan Negara sebagai 
bentuk adaptasi dengan perkembangan zaman (Re-Eksistensi PPHN).

Pembahasan mengenai haluan negara ini tentu tak bisa dipisahkan 
dari urgensi hadirnya haluan negara ini. Adapun pentingnya haluan negara, 
didasarkan pada beberapa pertimbangan dalam konteks menakar urgensi 
pokok-pokok haluan negara, di antaranya:214

a. Haluan negara memiliki kedudukan yang strategis dan fundamental.

Haluan negara secara esensial memuat prinsip-prinsip pokok 
arah pembangunan dan penyelenggaraan negara Indonesia. Haluan 
negara bersifat memandu dan membimbing serta mengarahkan 
bekerjanya fungsi-fungsi kekuasaan negara dan pemerintahan untuk 
mencapai tujuan-tujuan bernegara. Karena itu, haluan negara dapat 
dikatakan sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dituangkan 
dalam bentuk tertentu yang berlaku mengikat bagi penyelenggaraan 
negara dan berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan 
pemerintahan serta pembangunan untuk mencapai tujuan berbangsa 
dan bernegara.215 Masuk akal, dimana kebijakan fundamental 
merupakan sebuah kebijakan yang memuat prinsip-prinsip dasar dan 
berfungsi sebagai rujukan dari kebijakan-kebijakan dibawahnya, 
artinya kebijakan fundamental ini merupakan guidance bagi 
penyelenggaraan aktivitas dan kegiatan penyelenggaraan bernegara. 
Dalam pengertian pertama ini, haluan negara merupakan bagian 
dari kebijakan fundamental tersebut, sehingga memiliki kedudukan 
yang strategis, sementara kebijakan instrumental merupakan sebuah 
kebijakan turunan dari kebijakan yang bersifat turunan dari kebijakan 
fundamental. Dalam konteks ini, visi-misi, dan program kerja presiden 
merupakan satu dari kebijakan instrumental ini, sedangkan kebijakan 
operasional adalah kebijakan yang lebih teknis, dia menerjemahkan 
kebijakan instrumental tersebut dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang 

214 Fence M. Wantu, dkk., Kajian Akademik Urgensi Bentuk Hukum dan Penegakannya, Serta 
Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2020), hal 
43.

215 Jimly Asshiddiqie. “Konstitusionalisme Haluan Negara….”, Op.Cit., https://www.icmi.or.id /
opini-dan-tokoh/opini/konstitusionalismehaluan-negara-untuk-mewujudkan-tujuan-negara-
berdasarkan-pancasila, diakses pada 19 Juni 2021. Propenas/GBHN/RPJMN, (Jakarta: 
Kementerian KKP, 2011), hal. 2.
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sifatnya implementatif.

b. Pengaturan haluan negara dalam bentuk hukum yang derajat dan daya 
ikatnya lebih kuat.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa haluan negara yang 
sifatnya fundamental dan strategis, maka tentu penggunaannya harus 
diatur dalam bentuk hukum yang derajatnya lebih tinggi dan daya 
ikatnya lebih kuat. Karenanya kedudukannya yang strategis tersebut, 
jika membandingkan dengan politik hukum pengaturan haluan negara 
di negara lain, penuangannya ada bentuk hukum yang berpuncak 
pada konstitusi, artinya penuangan pada bentuk hukum konstitusi itu 
didasarkan pada pertimbangan bahwa derajat yang lebih tinggi dan 
juga daya ikatnya tentu lebih kuat pula. Pandangan yang menilai bahwa 
haluan negara secara esensial telah tercermin dalam SPPN dan RPJPN 
yang penggunaannya pada level produk hukum undang-undang, 
menjadi kurang tepat. Disamping level produk hukum undang-undang 
tentu bukanlah produk hukum yang memiliki derajat dan daya ikat 
paling kuat, namun juga membatasi esensi dari sebuah haluan negara, 
sebab menyederhanakan esensi haluan negara seolah eksekutif sentris.

c. Paradigma RPJPN yang eksekutif sentris

RPJPN yang secara fungsional sering kali dikaitkan sebagai 
pengganti haluan negara, mengalami bias paradigma, RPJPN di desain 
sangatlah eksekutif sentris. Seolah-olah bahwa yang bertanggung 
jawab “dunia akhirat” atau bertanggung jawab sepenuhnya hanyalah 
pemerintah khususnya presiden, padahal paradigma sebuah pedoman, 
panduan dan arah penyelenggaraan negara adressatnya adalah seluruh 
cabang kekuasaan, bukan hanya pemerintah lebih-lebih presiden 
semata.
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Tabel 3.1.  
Perbandingan Haluan Negara baik Orde Lama, Orde baru, dan Orde 

Reformasi

Dari tabel di atas bisa kita lebih perbandingan antara haluan negara 
dari masa ke masa perihal Isi, maksud, tujuannya dan lainnya. Menyoal 
istilah penamaan model haluan, Mahfud MD, mengatakan bahwa sejak 
tahun 1960 telah ada model sistem perencanaan pembangunan nasional 
di Indonesia dengan nama dan istilah-istilah yang berbeda-beda, dari 
“Pembangunan Semesta Berencana”, “Garis Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN)”, hingga saat ini menggunakan nama “Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN)”. Lebih lanjut menurut beliau tidak perlu 
ada kewajiban peristilahan perencanaan pembangunan nasional, kecuali 
nama tersebut mengandung nilai historis tertentu yang harus dipertahankan, 
akan tetapi persoalan istilah hanyalah persoalan pergantian era saja yang 
harus disesuaikan dengan perkembangan keadaan.216

216 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “Pro Kontra menghidupkan kembali 
GBHN pasca Reformasi”, Berita Pembangunan Bappenas, http://www.bappenas.go.id/id 
berita-dan-siaran-pers/pro-kontramenghidupkan-gbhn-pasca-reformasi/, diakses pada 20 juni 
2021.

 

Melihat urgensi dari haluan negara ini tentu bisa bersama-sama 

direnungkan bahwa selama ini penting kita memperhatikan haluan 

Negara khususnya di negara ini. Haluan negara ini sudah 

diimplementasikan oleh Indonesia sejak lama, terhitung tahun 1960 

dimana pertama kali Indonesia memiliki haluan negara. MPRS pada waktu 

itu menerbitkan sebuah Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang 

Manifesto Politik Republik Indonesia dan Ketetapan MPRS No. 

II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional 

Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
216

 Selanjutnya sejalan 

dengan perkembangan waktu haluan negara pun berkembang dan 

menyesuaikan situasi dan kondisi baik secara geopolitik dan juga 

keinginan dari masa kepemimpinannya. Adapun perbandingan dari 

haluan negara dari masa-masa perkembangan di Indonesia sejak zaman 

orde lama sampai era reformasi. Berikut tabel perbandingan haluan 

negara dari masa ke masa. 
 
 

Tabel 3.1. Perbandingan Haluan Negara baik Orde Lama, Orde baru, dan 
 

Orde Reformasi 
 
 

Keterangan  Orde Lama  Orde Baru  Reformasi 

       

Isi  Haluan Politik  Haluan  Haluan 

      Pembangunan  Penyelenggaraan 

      Nasional  Negara 

       

Pembuat  MPR  MPR  Presiden 

       

Maksud dan Tujuan  Arah Pedoman Politik  Arah Pembangunan  Arah Penyelenggaraan 

        

         

 216   Kementerian Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia,  Materi Pengantar  Soal 
Propenas/GBHN/RPJMN, (Jakarta: Kementerian KKP, 2011), hal. 2. 
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Produk Hukum Ketetapan MPR Ketetapan MPR Undang-Undang 

    

Penamaan MANIFESTO  POLITIK GBHN/REPELITA SPPN/RPJPN/RPJMN 

 RI/HPNSB   
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“Pembangunan Semesta Berencana”, “Garis Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN)”, hingga saat ini menggunakan nama “Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN)”. Lebih lanjut menurut beliau tidak perlu 

ada kewajiban peristilahan perencanaan pembangunan nasional, kecuali 

nama tersebut mengandung nilai historis tertentu yang harus 

dipertahankan, akan tetapi persoalan istilah hanyalah persoalan 
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keadaan.
217 

 
Dewasa kini dalam perkembangannya muncul nomenklatur 

penamaan haluan negara yang lebih sesuai dengan ketatanegaraan 

Indonesia sekarang, yaitu Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Pokok-

Pokok Haluan Negara adalah nomenklatur yang terdapat dalam 
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217 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “Pro Kontra menghidupkan 

kembali GBHN pasca Reformasi”, Berita Pembangunan Bappenas, http://www.bappenas.go.id/id 
berita-dan-siaran-pers/pro-kontramenghidupkan-gbhn-pasca-reformasi/, diakses pada 20 juni 
2021.  
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Dewasa kini dalam perkembangannya muncul nomenklatur 
penamaan haluan negara yang lebih sesuai dengan ketatanegaraan 
Indonesia sekarang, yaitu Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Pokok-
Pokok Haluan Negara adalah nomenklatur yang terdapat dalam Keputusan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Masa Jabatan 2014-2019. Pilihan nomenklatur tersebut tidak 
dimaksudkan sekadar untuk membedakan dengan nomenklatur Garis- 
Garis Besar Haluan Negara yang pernah ada sebelumnya. Di dalam 
PPHN, hanya akan memuat kebijakan strategis yang dilandasi oleh 
nilai-nilai luhur falsafah bangsa Pancasila dan pengejawantahan dari 
UUD 1945. PPHN akan menjadi rujukan atau arahan (direction) bagi 
perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan 
pembangunan pemerintah. Dengan demikian, hadirnya PPHN sama sekali 
tidak akan mengurangi ruang dan kewenangan pemerintah untuk menyusun 
cetak biru (blueprint) pembangunan.217 PPHN justru dimaksudkan untuk 
memperkuat sistem presidensial yang berdasarkan kepada Pancasila dan 
UUD 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ber-
Bhinneka Tunggal Ika, maka darinya akan lebih tepat jika haluan negara 
Indonesia menggunakan Nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara.

Masalah kita dalam memformulasikan perencanaan pembangunan 
nasional dari masa ke masa yaitu terletak pada menitikberatkan masalah 
pembangunan nasional hanya menjadi tugas dan kerja-kerja pemerintah 
saja (lembaga eksekutif), padahal persoalan sistem pembangunan nasional 
adalah berbicara tentang keseluruhan aspek bernegara yang harus 
dilaksanakan dan dijalankan bersama-sama dengan dengan semua elemen 
kebangsaan yang ada di negara Indonesia untuk menciptakan kemajuan 
yang bersifat menyeluruh sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945.218 
Oleh karena itu, kita harus belajar dari beberapa kebijakan nasional yang 
tertuang dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang pernah 
eksis dan berlaku di Indonesia baik itu Manifesto Politik, GBHN, sampai 
RPJPN/RPJMN219. Berikut perbandingannya:

217 Blue print (cetak biru): Dokumen cetak biru MPR yaitu merupakan dokumen legal yang dibuat 
MPR untuk dijalankan Presiden, isinya yaitu mengenai arahan pembangunan nasional. Contoh 
dokumen cetak biru ini yaitu seperti Repelita pada masa orde baru.

218 Fence M. Wantu, Op.Cit., hal. 124.
219 Ibid
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Tabel 3.2. 
Perbandingan Antara HPNSB, GBHN, dan RPJPN.220

Ketika kita sudah mampu melihat titik Permasalah dari haluan 
negara ini kelak nantinya jika diupayakan untuk dibenahi nantinya bukan 
tidak mungkin akan mendekatkan dan mewujudkan dari tujuan negara 
indonesia, mengingat dimana haluan negara adalah bagian kunci, bahkan 

220 Ibid., hal.l 125.
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merupakan Identitas konstitusi itu sendiri.221 Hubungan haluan negara 
dan tujuan bernegara sangatlah erat. Secara terminologi, haluan negara 
memiliki pengertian arah, tujuan, pedoman, atau petunjuk resmi politik 
suatu negara.222

Dari pemetaan di atas kita bisa melihat bahwa dalam perkembangannya 
haluan negara sudah beberapa kali berganti nomenklatur dan juga arah, 
tujuan, dan lain-lainnya. Adapun Indonesia pernah menempatkan haluan 
negara dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda, yaitu dilihat 
secara hierarki peraturannya. Aturan yang pernah memuat perihal haluan 
negara adalah TAP MPR dan UU. jika pada TAP MPR, haluan Negara 
dimuat dan eksis sebelum direduksi kewenangan MPR, yaitu sesudah 
amandemen UUD 1945, pengaturan konsep haluan negara pada TAP MPR 
ini dinilai sebagai model super parmelent,223 setelahnya haluan negara Ini 
dimuat dalam UU SPPN, UU RPJPN, dan Perpres RPJMN. Namun, dalam 
praktik yang lebih luas khususnya yang terjadi di luar negeri, haluan negara 
dapat diatur dalam konstitusi secara langsung. Konsep pengaturan haluan 
negara dalam donstitusi ini disebut sebagai model Directive Principle of 
State/Social Policy (DPSP), Konsep ini pertama kali berlaku di Irlandia. 
Konsep ini banyak dipraktekkan dalam sistem ketatanegaraan negara-
negara yang berkarakter kolektif seperti Indonesia yang menganut sistem 
demokrasi konstitusional.224 Negara yang menerapkan model ini, antara 
lain India, Filipina, dan Brazil.

Namun, dari Ketiga produk hukum tadi yang berpotensi memuat 
pengaturan perihal haluan negara tentu ada catatan kekurangan dari 
ketiganya. Haluan negara yang secara umum sering memuat prinsip 
pembangunan tentu memiliki tujuan, yaitu memberikan satu kemajuan 
pada satu bangsanya. Adapun pembangunan menurut Kunarjo yang sudah 
dijelaskan di atas menyebutkan bahwa pembangunan adalah sebagai 
perubahan yang meningkat. Yang dimaksud dapat berjalan bersama-sama 
untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitasnya. Lebih lanjut Kunarjo 
221 Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD dan Badan Pengkajian MPR, Konstitusionalisasi 

Haluan Negara Pada UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen, (Jakarta: BP MPR RI, 2020), 
hal. 6.

222 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Haluan%20Negara, 
diakses pada 20 Juni 2021.

223 Parlement-super (super parlement) merupakan term oleh Herbert Feith yang digunakan untuk 
mendefinisikan sistem MPR, yang diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara. Menurut Feith 
sistem MPR ini dimodelkan pada undang-undang organik China 1931, lihat pada Herbert Feith, 
The Decline Of Constitutional Democracy in Indonesia, (Jakarta: Equinox, 2007), hal. 43.

224 Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD dan Badan Pengkajian MPR, Op.Cit., hal. 4.
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memberikan indikator pertumbuhan, yakni tidak bisa hanya dilihat secara 
materil, namun juga secara non materil225. Menurut Kunarjo, tahapan dalam 
pembangunan nasional dibagi menjadi tiga macam, yaitu pembangunan 
jangka pendek, pembangunan jangka menengah, dan pembangunan jangka 
panjang.226 Haluan negara disini berbeda pengaturannya dalam setiap 
negara karena perbedaan pola pikir dan alasan dari para pencetusnya di 
berbagai negara. Adapun dari ketiga produk hukum yang bisa berpeluang 
mengatur haluan negara di dalamnya yaitu UUD, TAP, dan UU memiliki 
perbandingan yang membedakan Mereka, berikut Perbedaan dari 
ketiganya.

Tabel 3.3. 
Perbandingan Pengaturan PPHN/GBHN dalam UUD,TAP MPR, dan UU.

225 Kunarjo, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, (Jakarta, Universitas 
Indonesia Press, 2002), hal. 14.

226 Ibid., hal. 17-22.
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 Dari ketiga perbandingan di atas bisa dilihat, aturan mana paling 
potensial dalam memuat haluan negara, yaitu pada Ketetapan MPR, yang 
didasarkan pada fleksibilitas, pemosisian, kedudukan, dan Jangkauannya 
TAP MPR yang paling ideal. Walaupun terdapat beberapa catatan penting 
di dalam implementasiannya, yaitu perihal kekurang jika dibuat dalam 
TAP MPR, berikut antara lain pemetaannya :

a.  MPR Bukan Lagi lembaga Tertinggi Negara.

Pada dalil Persoalan yang pertama ini tentu didasarkan pada 
perubahan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa 
kedaulatan berada ditangan rakyat dan kemudian MPR Tidaklah 
menjadi perwakilan secara penuh dari rakyat sekarang ini. Belum lagi 
dalam hal pemilihan yang diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) menyatakan:

“Pemilihan umum dilakukan Secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.227

227 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E Ayat (1)
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Itu artinya secara konseptual wakil atau delegasi yang dipilih 
secara langsung, wajib bertanggung Jawab secara langsung kepada 
rakyat karena ia dipilih langsung. Maka darinya harus ada pertimbangan 
Jika nantinya menetapkan kembali haluan negara pada produk hukum 
TAP MPR. Adapun cara yang sekiranya tepat pernah disampaikan oleh 
Patrialis Akbar dalam amandemen UUD 1945, bahwa haluan negara 
tersebut tetap harus disahkan oleh MPR

“…dengan sendirinya calon Presiden yang akan ikut bersanding 
di dalam pemilihan umum ini dia terlebih dahulu menyiapkan Garis-
garis Besar Haluan Negara. Nah, Garis-garis Besar Haluan Negara 
yang disusun oleh calon Presiden ini juga harus disahkan oleh MPR 
sebagai satu GBHN yang dapat dijadikan dasar di dalam melaksanakan 
pemerintahan. Dengan demikian, dengan pengesahan oleh MPR maka 
MPR pun mempunyai kewenangan kontrol terhadap pelaksanaan 
GBHN yang sudah disahkan tadi.228

Dari pendapat di atas bisa dikatakan untuk menyiasati hal 
tersebut, MPR menggandeng Presiden dalam merumuskan haluan 
negara ini. Di satu sisi Iklim kompetisi demokrasi tetap berjalan dan 
di sisi lain, hadirnya haluan negara tetap bisa dijaga. Jadi tidak secara 
superior dapat mengembalikan Kedudukan MPR menjadi lembaga 
tertinggi lagi. Sejatinya stereotipe perihal argumentasi lembaga 
tertinggi merupakan kekhawatiran belakang saja yang sejatinya 
tidaklah nyata bisa terjadi kedepannya.

b.  Melemahkan Sistem Presidensial Di Indonesia

Pada pandangan kedua ini sama halnya pada alasan 
sebelumnya, dimana ketakutan saat MPR memegang haluan negara 
ini menjadikan terganggunya sistem presidensial dan bergeser pada 
sistem parlementer otoriter seperti dahulu. Hal ini tidak tepat dengan 
perkembangan jaman, dimana dengan hadirnya demokrasi langsung, 
hilangnya sanksi (Impeachment), dan hadirnya pemilu secara langsung 
yang didukung dengan sistem multi partai, serta terdapat penyeimbang 
lembaga DPD dalam tubuh MPR sejatinya kekhawatiran tersebut 

228 Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 
2008), hal. 228.
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tidaklah nyata. Tentu nuansa demokrasi akan tetap terjadi jika haluan 
negara ini dimuat dalam TAP MPR, dengan catatan digantinya sistem 
pertanggungjawaban dan keterlibatan presiden dalam menyusun 
haluan negara yang nantinya menjadi visi dan misi dalam ajang 
kontestasi demokrasi di Indonesia.

Dari perbandingan produk hukum yang memuat di atas, tentu akan 
ideal ketika haluan negara dikembalikan ke tangan MPR, dengan catatan 
perlu memperhatikan upaya pembenahan pada segi MPR tersendiri. 
Perbaikan dari MPR nantinya akan memberikan hasil maksimal pada 
produk legislasinya dan akan menghasilkan aturan yang baik nantinya. 
Aturan yang baik menurut Ahmad Redi, yaitu aturan yang secara substansi 
tunduk pada asas pembentukan yang baik dan secara substansial selaras 
dengan kehendak rakyat. Adapun biaya dan manfaat yang diperoleh harus 
seimbang.229 Adapun ruang lingkup PPHN harus menyesuaikan pada tujuan 
bangsa Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4, 
yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, ….230 Adapun ruang lingkup PPHN, antara lain:231

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia, yang memuat desain: bidang 
hukum, bidang sosial dan budaya, bidang jaminan sosial nasional, 
bidang kesehatan, bidang hak asasi manusia, dan bidang keagamaan 
dan kepercayaan.

b. Memajukan kesejahteraan umum, yang memuat desain: bidang 
ekonomi, bidang jaringan transportasi nasional, bidang otonomi dan 
pembangunan daerah, bidang pangan dan pertanian, bidang sumber 
daya alam dan lingkungan hidup, bidang perikanan dan kelautan, 
bidang kepariwisataan, dan bidang energi nasional.

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, yang memuat desain: bidang 
pendidikan, bidang informasi, komunikasi, dan media massa, bidang 
pemahaman dan pengamalan Pancasila, bidang riset dan teknologi, 
dan bidang demokrasi.

229 Wawancara bersama Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Pakar Hukum Tata Negara
230 Tujuan Bangsa Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.
231 Fence M. Wantu, Op.Cit., hal. 177.
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d. Ikut serta dalam upaya perdamaian dunia, yang memuat desain: bidang 
pertahanan dan keamanan, dan bidang politik.

Maka darinya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi dan 
mengingat perlunya proses kesinambungan dalam pembangunan maka 
perlu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 untuk memasukan haluan 
negara, baik melalui amandemen terbatas pada Pasal 3 yang kemudian 
penjabaran terkait haluan negara dengan penamaan baru berupa Pokok-
Pokok Haluan Negara yang dituangkan dalam produk hukum berupa TAP 
MPR.

2.  Evaluasi dan Analisis Terhadap Pasal 22C dan 22D UUD 1945

Majelis Permusyawaratan rakyat merupakan lembaga paling 
representatif yang ada di Indonesia, dikarenakan ketika kita melihat 
komponen penyusunnya yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 
maka itu hal yang tepat. MPR yang merupakan gabungan dari DPD dan 
DPR sekarang ini dianggap sejajar dengan penyusunya itu sendiri, mungkin 
terbilang cukup unik tapi memang fakta menyatakan demikian. Ada juga 
pandangan perihal “ MPR Merupakan perwujudan lain dari DPR dan DPD 
hanya lembaga penghiasnya”. Pandangan ini berkembang dari adanya 
kenihilan lembaga DPD dalam kedudukannya pada lembaga legislasi 
di Indonesia dan juga dalam ketentuannya DPR bisa menjalankan MPR 
dikarenakan dalam aturan yang mengatur kuota sangat Jauh berbeda. Dari 
kedudukan DPR dan DPD ini sering dikatakan Sebagai bentuk bicameral 
system. Adapun pada permasalah ini bisa diselesaikan dengan diperkuatnya 
DPD. Penguatan kedudukan DPD ini atau dengan dibentuknya parlemen 
2 (dua) kamar nantinya bertujuan mencegah monopoli proses legislasioleh 
DPR. Penguatan ini bertujuan Menciptakan iklim yang ideal pada DPD 
dan DPR atau bisa disebut sebagai perfect bicameralism, yaitu apabila 
kekuatan antara kedua kamar betul-betul seimbang.232

232 Berbeda dengan Sartori, hubungan antar-kamar terutama yang bersifat kuat atau lemah (strong 
versus weak bicameralism) bagi Arend Lijphart (1999) ditentukan oleh tiga aspek. Pertama, the 
first important aspect is the formal constitutional power that the two chambers have. Kedua, 
the actual political importance of second chambers depends not only on their formal power 
but also their method of selection. Ketiga, the crucial difference between the two chambers of 
bicameral legislature is that second chambers may be elected by different methods or designed 
so as to over represent certain minorities. Selanjutnya dapat dibaca dalam Pendapat Ahli Saldi 
Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014, hal. 66-76., dan Putusan 
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Kedudukan DPR dan DPD yang tidak setara dapat juga dilihat 
dalam Pasal 7C UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Presiden tidak 
dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR”. Pada hakikatnya dalam 
sistem pemerintahan presidensil, presiden tidak dapat membekukan dan/
atau membubarkan DPR. Diluar ketentuan sistem pemerintahan presidensil, 
dalam UUD 1945 tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa presiden 
tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPD.233 Dalam proses 
pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden sesungguhnya tanpa 
kehadiran DPD pun MPR sudah dapat menyelenggarakan sidang sesuai 
ketentuan Pasal 7B Ayat (7) hanya dengan DPR saja. Sebab dengan jumlah 
anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, komposisi 
anggota DPR sejumlah 575 (dibanding anggota DPD sejumlah 136), maka 
jumlah anggota DPR sudah melebihi tiga perempat anggota MPR (711 X 
¾ = 533). Dengan demikian karena MPR merupakan kumpulan anggota 
DPR dan DPD, maka dalam proses pemberhentian presiden, peran DPD 
tidak diperhitungkan sama sekali. Sebab persentase kehadiran masing 
masing anggota DPR dan DPD tidak diperhitungkan. Anggota DPD hanya 
hadir satu anggota saja, sidang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden sudah dapat diselenggarakan.

Kemudian ketika melihat dari bentuk ketidakimbangan DPD dan 
DPR, yaitu terlihat ketika merujuk pada pengaturan pasal 37 UUD 1945. 
Sebab dengan ketentuan Ayat (1) dan Ayat (3) perihal kuota dan syarat 
diadakannya perubahan UUD 1945 yang berjumlah ⅓ dari jumlah anggota 
MPR, yang secara matematis berarti (711x ⅓ = 237). Itu artinya hanya 
dengan ½ jumlah DPR agenda perubahan diadakan Sidang MPR, kemudian 
⅔ untuk syarat melakukan perubahan perubahan UUD 1945 berarti secara 
matematis (711x ⅔ = 474) itu artinya dari perhitungan ini bisa dikatakan 
jika ingin mengubah UUD dan melakukan amandemen maka hanya perlu 
datang semua para anggota DPR dan hal tersebut bisa ditunaikan dalam 
perubahan UUD 1945. Hal yang sangat miris jika melihat fakta ini.

Berikut merupakan pemetaan tabel perhitungan matematis perihal 
kekuatan DPD dan DPR dalam kedudukan sebagai komponen dari MPR.

Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012, hal. 101-109.
233 M. Muslih, “Idealitas Penguatan Kewenangan DPD RI dalam Prespektif Ketatanegaraan 

Indonesia yang Dinamis”, dalam Jurnal Wajah Hukum, Vol. 3, No. 2, Tahun 2019, hal. 145.
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Tabel 3.4. 
Perhitungan Matematis kekuatan Anggota Penyusun MPR

 234

 235

234 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7B Ayat (7), 
bahwa “Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau 
Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri 
oleh sekurang kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 
dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan 
menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

235 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 37 Ayat (1), 
bahwa “Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

 

Berikut merupakan pemetaan tabel perhitungan matematis 

perihal kekuatan DPD dan DPR dalam kedudukan sebagai komponen 

dari MPR. 
 

Tabel 3.5. Perhitungan Matematis kekuatan Anggota Penyusun MPR 
 

 Keterangan  Perhitungan  

    

Hal memutus usul pemberhentian presiden - Total Anggota MPR = 711 orang 

dan wakil presiden.
235 

- Total Anggota DPR = 575 orang  
   - Total Anggota DPD = 136 orang 

   => Batas kuota dapat terlaksana : ¾ Jumlah 

   Anggota MPR.   

   => Perhitungan :  

   ( 711 x ¾ = 533 orang )  

   (Syarat dilakukan pemutusan 

   pemberhentian  presiden  =  533  orang 

   anggota MPR )   

    

Usul sidang perubahan pasal UUD 1945.
236 

- Total Anggota MPR = 711 Orang 
   - Total Anggota DPR = 575 Orang 
      

      
 

235Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7B Ayat (7), bahwa 
“Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh 
sekurang kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan 
penjelasan dalam rapat paripurna Majelis  

Permusyawaratan Rakyat.” 
 

236Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 37 Ayat (1), bahwa 
“Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat.” 
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 236

Dari perhitungan di atas kita bisa melihat bentuk poros kekuatan 
DPD dan DPR. Perbandingan kekuatan ini juga bisa kita lihat pada 
kewenangan di pasal yang mengatur DPD, yaitu pada Pasal 22D UUD 
1945. Pada Ayat (1) ditegaskan bahwa DPD berwenang untuk mengusulkan 
UU,237 dan pada Ayat (2) bahwa DPD bisa ikut serta dalam membahas 

236 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 37 Ayat (3), 
bahwa “Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.

237 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22D Ayat 
(1) , bahwa “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
rancangan undang undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang 
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”.

 

 - Total Anggota DPD = 136 Orang 

 => Batas kuota dapat terlaksana : ⅓ Jumlah 

 anggota MPR. 

 => Perhitungan : 

 ( 711 x ⅓ = 237 orang ) 

 (Syarat dilakukan usul sidang perubahan 

 UUD atau amandemen =237 Anggota MPR ) 

  

Syarat mengubah pasal UUD 1945.
237 

- Total Anggota MPR = 711 Orang 
 - Total Anggota DPR = 575 Orang 

 - Total Anggota DPD = 136 Orang 

 => Batas kuota dapat terlaksana :⅔ Jumlah 

 Anggota MPR. 

 => Perhitungan : 

 ( 711 x ⅔ = 474 Orang ) 

 (Syarat mengubah pasal UUD 1945 = 474 

 Anggota MPR) 

  
 
 
 

Dari perhitungan di atas kita bisa melihat bentuk poros kekuatan 

DPD dan DPR. Perbandingan kekuatan ini juga bisa kita lihat pada 

kewenangan di pasal yang mengatur DPD, yaitu pada Pasal 22D UUD 

1945. Pada Ayat (1) ditegaskan bahwa DPD berwenang untuk 
 
 
 
 

237Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 37 Ayat (3), bahwa 
“Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
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UU.238 Itu artinya secara tidak langsung DPD ini bisa dikategorikan sebagai 
lembaga bayangan DPR. Maka sudah sepatutnya untuk memperkuat 
dari kewenangan DPD pada parlemen ini, Penguatan Kedudukan DPD 
ini nantinya bertujuan mencegah monopoli proses legislasi oleh DPR. 
diperlukan adanya penyamarataan DPD dan DPR agar nantinya tercipta 
perfect bicameralism. Dengan selesainya persoalan kedudukan DPD dan 
DPR sebagai lembaga penyusunan MPR maka nantinya akan membuat 
kedudukan MPR semakin paripurna. Kelak ketika nantinya MPR secara 
kelembagaan akan memberikan sumbangsih pada negara lebih besar lagi, 
dan salah satunya menghasilkan bentuk haluan negara yang sesuai dengan 
keinginan rakyat. PPHN yang ideal ketika ia sesuai dengan apa yang rakyat 
butuhkan dan setiap keinginan rakyat dapat secara lengkap diakomodir 
didalamnya.

Dalam upaya penguatan MPR yang didasari dengan upaya 
penguatan DPD dan DPR ini tentu harus adanya penyamarataan kekuatan 
keduanya. Mengingat hal demikian hal yang tepat untuk dilaksanakan 
dengan merevisi ketentuan Pasal 22C dan 22D UUD 1945, mengingat 
pasal itu yang merupakan batu ganjaran dari kedudukan kedua lembaga itu 
yang sekiranya menjadi tali penghubung pada ketentuan komponen MPR 
itu sendiri. Sehingga nantinya jika DPD dan DPR sudah mendapatkan 
yang semestinya didapat maka harapan baik akan segera menyertainya.

3.  Evaluasi dan Analisis Terhadap Pasal 23 UUD 1945

Perihal persoalan kembalinya MPR menjadi lembaga tertinggi 
karena haluan negara ini tak lepas dari adanya sanksi dahulu yang 
membolehkan MPR menurunkan presiden ketika presiden tidak tunduk 
pada haluan negara, hal tersebut bisa dilihat dari catatan sejarah, seperti 
yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden K.H Abdurrahman Wahid 
mengenai kasus dana Yanatera Bulog yang pada akhirnya menghasilkan 
Memorandum I dan II serta menggulingkan pemerintahan presiden keempat 
Republik Indonesia ini. Hal ini dikategorikan sebagai pemakzulan, karena 
238 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22D Ayat 

(2), bahwa “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, 
dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, 
dan agama”.
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masalah dana Yanatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam 
yang mengaitkan nama mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu termasuk 
dalam hal-hal yang tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945. Pada 23 Juli 
2001, MPR mengadakan Sidang Istimewa sehingga mengesahkan TAP 
MPR-RI Nomor II/MPR/2001 yang menyebabkan Presiden Abdurrahman 
Wahid dimakzulkan oleh MPR karena beliau dianggap telah melanggar 
GBHN.239 Adapun hasil kerja Pansus memutuskan untuk ditindaklanjuti 
dengan menyampaikan memorandum untuk mengingatkan bahwa Presiden 
K.H Abdurrahman Wahid sungguh melanggar haluan negara, yaitu: 240

a. Melanggar Pasal 9 UUD 1945 tentang sumpah jabatan;

b. Melanggar TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

c. Diduga terlibat dalam Bulog Gate dan Brunei Gate;

d. Dinilai melakukan kebohongan publik;

e. Dinilai inkonsistensi dalam memberikan pernyataan.

Dari poin di atas bisa dilihat ketakutan dari pengembalian haluan 
negara pada tangan MPR, yaitu akan ada peluang terjadinya peristiwa 
presiden diturunkan karena tidak menjalankan haluan negara. Untuk 
persoalan demikian setidaknya kita bisa melakukan kajian perbandingan 
pada negara lain perihal sanksi yang tepat ketika melanggar haluan negara, 
dimana secara demokrasi, sistem pemerintahan, dan lain-lain yang mirip 
dengan Indonesia seperti Brazil, Filipina, dan Irlandia. Adapun sanksi 
perihal penegakan pada haluan negara yang cocok disarankan yang 
dapat diberikan terhadap presiden atau lembaga negara lain yang tidak 
menjalankan haluan negara dapat diberikan melalui:241

a. Sanksi Sosial dan Politik;

b. Sanksi di bidang legislasi; dan

c. Sanksi di bidang anggaran (budgeting).

239 Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden 
Menurut UUD 1945, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hal. 2.

240 Laporan Panitia Khusus DPR RI, disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Januari 
2001. Lihat juga. Agus N. Cahyo, Salah apakah Gus Dur? (Misteri Dibalik Pelengserannya), 
(Yogyakarya: IRCiSoD, 2005), hal. 226.

241 Fence M. Wantu, Op.Clt., hal. 176.
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 Pada  rekomendasi  sanksi  terakhir  ini  bisa  disesuaikan  pada 
pengaturan Pasal 23 UUD 1945 terkait keuangan. Pada ketentuan Pasal 
23 Ayat (3) membuka ruang praktik sanksi budgeting pada presiden.242 
Itu artinya ada peluang ketika satu waktu haluan negara tidak dijalankan 
dengan baik oleh presiden nantinya sanksi ini akan diberikan. Pada 
praktiknya sanksi budgeting ini cukup mengingat akan kondisi perubahan 
waktu yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan jumlah anggaran 
tahun sebelumnya pada periode kedepan, dan hal ini bisa berpengaruh pada 
elektabilitas presiden ketika ingin mencalonkan kembali dan juga pada 
partai politiknya. Sanksi ini sekiranya tepat untuk menjadi pendamping 
dikembalikannya lagi PPHN pada MPR.

MPR menjadi lembaga yang paling tepat dalam memposisikan dan 
mengatur perihal PPHN dikarenakan merupakan lembaga yang paling 
menggambarkan rakyat secara mutlak. Dewasa kini ketika kembalinya 
PPHN pada pangkuan MPR maka bukan tidak mungkin kita bisa 
menggabungkan kesuksesan haluan negara di masa Presiden Soeharto243, 
dan kesuksesan demokrasi di masa Sekarang ini. Hal ini didukung karena 
alasan-alasan tadi dan dari komponen penyusunnya terdiri dari DPR dan 
juga DPD. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945, bahwa:

“Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang 
undang”.244

Maka darinya untuk menciptakan satu haluan negara yang diposisikan 
pada tempat yang semestinya kemudian mempertahankan untuk jangan 
mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara sudah sepertinya 
akar permasalahan ini bisa dibenahi. Dengan cara merekomendasikan 
model haluan negara yang dibahas dengan presiden yang kemudian 
sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden pada haluan negara ini 
maka diberikan sanksi budgeting. Sanksi yang direkomendasikan bukan 
dengan memberikan tambahan pada Pasal 7B UUD 1945, melainkan 

242 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 Ayat (2).
243 Keberhasilan Haluan Negara Pada Masa Presiden Soeharto diatur Haluan Negara dalam Bentuk 

GBHN dan Repelita.
244 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Ayat (1), 

setelah Amandemen.
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mengusulkan untuk merevisi ketentuan Pasal 23 UUD 1945 ini dengan 
disesuaikan dengan ketentuan haluan negara yang dicantumkan. Nantinya 
dengan penyelarasan dan penyesuian ini kelak akan menciptakan iklim 
demokrasi ideal dan juga pembangunan yang berkesinambungan bagi 
bangsa Indonesia kelak, serta tidak mengganggu sistem presidensiil.

4. Evaluasi dan Analisis terhadap Penambahan Norma Terkait 
Prosedur Pembentukan PPHN dalam UUD 1945

Persoalan dari wacana pengembalian pengaturan haluan negara 
ditangan MPR, yaitu salah satunya pada bentuk pengujiannya. Ketika 
permasalah dan kekhawatiran perihal pengembalian haluan negara pada 
bentuk PPHN dan dimuat dalam TAP MPR lagi dan terakhir perihal 
penjelasan ruang lingkupnya maka tugas terakhir sampai dengan PPHN 
ini, bisa efektif dan berdampak secara langsung pada rakyat kelak, yaitu 
perihal penegakannya. Tentu PPHN itu merupakan salah satu bentuk hukum 
tertulis yang secara proses pembentukannya tidak menutup kemungkinan 
terdapat kesalahan dikemudian hari. Setiap kali terdapat aturan yang 
sekiranya kurang tepat maka ada mekanisme merevisinya.

Di Indonesia sendiri dikenal sistem pengujian peraturan perundang-
undangan yang diemban oleh 2 (dua) lembaga yudisial tertinggi, yaitu ada 
Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA sendiri 
diamanatkan pengujiannya pada ketentuan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945, 
bahwa:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh 
undang-undang”.245

Sedangkan MK diberikan kewenangan mengujikan aturan sesuai dengan 
Pasal 24C Ayat (1), bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
245 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A Ayat (1).
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negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum”246 Banyak spekulasi bertebaran yang menyatakan bahwa 
MK bisa diberikan tugas tambahan untuk nantinya mengujikan PPHN 
dalam bentuk TAP MPR. Namun ide seperti itu sekiranya menimbulkan 
masalah baru nantinya karena beberapa alasan.

Untuk menjawab persoalan pengujian PPHN pada MK, maka 
terdapat beberapa gagasan ide, salah satunya ide dalam hal menegakan 
PPHN. Ketika nantinya terdapat kesalahan dikemudian hari pada PPHN, 
maka dapat diselesaikan dengan memberikan mandataris kepada MPR 
sendiri untuk melakukan revisi. Pada prakteknya peluang ini melihat 
dari MPR yang bertugas membuat UUD, dimana UUD ditetapkan oleh 
MPR. Maka dari itu original intent dari teks UUD 1945 itu sendiri akan 
lebih kredibel apabila ditafsirkan oleh pembuatnya, Hal ini sama dengan 
kewenangan membuat TAP MPR. MPR menjadi lembaga yang harus 
dilibatkan dalam proses pengujian karena dua alasan, yaitu: Pertama, 
MPR merupakan kristalisasi suara rakyat, maka sejatinya pendapat dari 
para wakil rakyat terkait kehendak UUD 1945. Kedua, MPR merupakan 
lembaga yang berwenang untuk menetapkan dan mengubah UUD 1945.247 
Berkaitan dengan kewenangannya tersebut, maka MPR menjadi lembaga 
yang paling tepat untuk melakukan penafsiran konstitusi demi menjaga 
original intens dari PPHN tersebut. Jalur pengujian yang sekarang di 
pegang MK, sering kali tidak konsisten dalam memutus, seperti MK dapat 
mengeluarkan putusan bersyarat seperti conditionally constitutional dan 
conditionally unconstitutional, yang dapat menimbulkan norma baru, 
sehingga dianggap menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai positive 
legislator layaknya lembaga legislatif. Dengan demikian, kewenangan 
judicial review yang dimiliki oleh MK turut menjadikan MK sebagai 
policy maker melalui pengujian serta penafsiran konstitusional yang 
dilakukannya.248 Putusan MK yang bersifat positive legislator menggeser 
paradigma awal MK sebagai lembaga negatif legislator. Hal itu sangat 
bahaya karena bisa mengganggu sistem presidensial kita.

Pergeseran MK dari negative legislator menuju positive legislator 
menjadi hal yang patut dikhawatirkan, sebab wewenang MK yang demikian 
246 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C Ayat (1).
247 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 Ayat (1).
248 Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, dalam 

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16, No. 3, Juli 2009, hal. 358.
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luas sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Apabila 
MK memegang kekuasaan mutlak dan tunggal dalam melakukan judicial 
review, tidak menutup kemungkinan bahwa imparsialitas Mahkamah 
Konstitusi dapat menjadi kabur dalam memutus perkara yang terkait 
kepentingannya sendiri. Terdistorsinya objektivitas MK salah satunya 
tercermin dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, terkait judicial 
review UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pada Putusan 
MK tersebut, dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para 
pemohon dikabulkan untuk sebagian. Di satu sisi, KY dinyatakan tetap 
berwenang mengawasi Hakim Agung. Namun, di sisi lain MK secara 
sepihak mengecualikan Hakim Konstitusi dari pengawasan Komisi 
Yudisial. Walaupun Putusan MK Nomor 005/PUUIV/2006 nyata-nyata 
bertentangan dengan asas nemo judex idoneus propria causa, tetapi MK 
membenarkan penyimpangan tersebut dengan dalih memperjuangkan 
keadilan substansial. Maka darinya sangat tidak bijak ketika memberikan 
kewajiban pada MK untuk merevisi TAP MPR berisi PPHN. Konstitusi 
juga membuka ruang untuk hal pengujian aturan oleh diri sendiri seperti 
yang dilakukan DPR yang diberikan amanat oleh UUD 1945 untuk 
melakukan legislative/political review.249 Sekiranya sangat tepat bagi MPR 
merevisiyang telah dibuatnya.

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana seharusnya kaidah 
penegakan PPHN pada lingkup pencantuman kewenangan MPR dalam 
amandemen UUD I945. Pasca amandemen seharusnya dirumuskan, 
terutama terkait dengan peran pengadilan, harus mempertimbangkan 
setidaknya faktor-faktor, diantaranya: pertama, faktor yang terkait dengan 
political constitutionalism. Kedua, faktor terkait perihal rumusan PPHN 
tersebut. Sejatinya, MK mengadopsi pendekatan political constitutionalism. 
Hal ini ditandai dengan posisi MK mengembangkan doktrin open legal 
policy dalam yurisprudensinya untuk membatasi diri dalam menilai suatu 
UU. Salah satu kriteria MK di dalam doktrin ini, yaitu MK tidak dapat 
mencampuri urusan pemerintah yang terkait dengan kebijakan. Pada 
sisi lain, MK tampak secara tidak konsisten di dalam menerapkan open 
legal policy ini. Pada beberapa kasus, yang dapat dianggap merupakan 
persoalan kebijakan, MK justru mencampuri urusan pemerintah dengan 
membatalkan UU yang sifatnya kebijakan. Namun demikian, MK sering 
249 Ibnu Sina Chandranegara, “Pengujian Perppu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional 

antar-Lembaga Negara; Kajian atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009”, dalam Jurnal 
Yudisial, Vol. 5, No. 1, April 2012, hal. 11.
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tidak konsisten di dalam memberikan pertimbangan terkait dengan batasan 
dalam menerapkan doktrin open legal policy.250 Sebagai contoh dalam 
kasus pengujian UU perkawinan, dimana UU itu menyoal perihal batas 
usia perkawinan, dimana MK menaikan batas usia perkawinan. Maka 
darinya perlu adanya pertimbangan matang perihal pengujian PPHN ini 
melalu jalur pengadilan khususnya dengan memberikan kewenangan 
baru pada MK. Maka untuk pemberian pengujian PPHN pada MK dirasa 
kurang tepat.

Untuk mewujudkan harapan yang besar perihal PPHN yang bisa 
menjadi arah pembangunan sehingga Indonesia, bisa belajar dari negara 
yang telah sukses dalam penerapan PPHN ini, seperti China, Malaysia, 
India, Brazil, dan lainnya. Dibutuhkan penegasan perihal pengujiannya 
dan perevisian PPHN sewaktu terdapat kesalahan di kemudian hari. Hal itu 
dapat terwujud dengan memberikan rekomendasi tertulis dalam konstitusi 
bangsa Indonesia yang mengizinkan untuk MPR bisa merevisi PPHN 
ini sendiri. Hal ini bisa melalui dengan menambahkan bab baru dalam 
konstitusi tepatnya pada Bab XVII pada Pasal 38 UUD 1945. Adapun isi 
babnya perihal Pembentukan dan/atau Perubahan Pokok-pokok Haluan 
Negara. Nantinya dengan arahan dan koridor yang tepat dan pertimbangan 
yang matang bukan tidak mungkin Indonesia di 15-30 tahun kedepan akan 
sangat maju dan berkembang.

B. ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Evaluasi dan Analisis Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang 
Peninjauan Terhadap Materi Muatan Status Hukum Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 1960 Sampai Dengan 
Tahun 2002

Pada prinsipnya alasan diadakannya perubahan UUD 1945 atau 
amandemen didasarkan pandangan ingin membawa Indonesia kearah 
yang lebih baik khususnya pada iklim demokrasi dan kedaulatan rakyat. 
Pada Perubahan yang baru pada isi UUD 1945, salah satu perubahan yang 
250 Salah satu putusan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XIII/2014 

terkait dengan batas usia perkawinan anak. Pada putusan ini MK menaikan batas usia perkawinan 
anak, yang seharusnya kebijakan untuk menaikan atau tidak menaikan usia perkawinan anak 
merupakan bagian dari open legal policy.



127Universitas Tarumanagara

paling terasa sampai saat ini yaitu perihal pereduksian kedudukan MPR 
yang awalnya merupakan lembaga tertinggi negara yang kedudukannya 
menjadi sederajat dengan lembaga negara lainnya.

Amandemen ini berakibat direduksikannya kewenangan MPR 
untuk mengubah dan menetapkan TAP MPR, Hal ini dapat dilihat 
dengan diubahnya Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan, bahwa “MPR 
menetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-garis besar daripada 
haluan Negara”.251 Dengan dilakukannya amandemen dan juga ditambah 
lahirnya produk MPR setelahnya, yaitu Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003 
ini menjadi puncak pelemahan fungsi dan wewenang MPR atau sering 
dikatakan sebagai “sunset clause”.252 Dalam Ketetapan MPR ini 
mengklasifikasikan Ketetapan MPR/S dari Tahun 1960 sampai dengan 
Tahun 2003 diklasifikasikan menjadi 6 (enam) Kelompok, yaitu :

1. Kelompok Ketetapan MPR/S yang dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku (8 (delapan) ketetapan yang terdiri dari 1 (satu) Ketetapan 
MPRS dan 7 (tujuh) Ketetapan MPR);

2. Ketetapan MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan 
tertentu (3 (tiga) ketetapan yang terdiri dari 1 (satu) Ketetapan MPRS 
dan 2 (dua) Ketetapan MPR);

3. Ketetapan MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya 
pemerintahan hasil pemilu 2004 (8 (delapan) ketetapan MPR);

4. Ketetapan MPR/S yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya 
undang-undang (terdapat 11 (sebelas) Ketetapan yang terdiri dari 1 
(satu) Ketetapan MPRS dan 10 (sepuluh) Ketetapan MPR);

5. Ketetapan MPR yang masih berlaku sampai dengan ditetapkannya 
Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR-RI hasil Pemilu tahun 2004 
(5 (lima) ketetapan);

6. Ketetapan MPR/S yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih 
lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun yang 
telah selesai dilaksanakan (terdapat 104 (seratus empat) Ketetapan 

251 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 UUD NRI 
1945, Sebelum Perubahan.

252 Metode sunset clause sendiri merupakan metode yang biasa diterapkan dalam sistem perundang-
undangan. Metode ini memberikan kewenangan bagi pihak yang membuat peraturan untuk 
melakukan kajian/tinjauan evaluasi terhadap peraturan secara berkala sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. Metode ini hampir sama dengan legislative review namun yang membedakan 
yaitu pada batas waktunya.
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yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) Ketetapan MPRS dan 63 (enam 
puluh tiga) Ketetapan MPR);

Dari kelompok di atas klasifikasi TAP MPR , terdapat TAP MPR 
yang dinyatakan masih berlaku dengan catatan atau sampai dengan waktu 
atau keadaan tertentu. Satu kelompok yang terdiri atas delapan ketetapan 
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan 
hasil pemilu tahun 2004. Sekarang, pemerintahan hasil Pemilu tahun 2004 
itu telah terbentuk dan telah berjalan sebagaimana mestinya. Sementara 
itu, ada lima Ketetapan MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai 
dengan ditetapkannya peraturan tata tertib yang baru oleh MPR hasil 
pemilu tahun 2004. MPR hasil pemilu tahun 2004 juga telah terbentuk dan 
telah menjalankan tugasnya dengan terlebih dulu menetapkan peraturan 
tata tertib yang baru, yaitu dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2003 
tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1999 
tentang Peraturan Tata Tertib MPR-RI. Setelahnya tersisa dua Kelompok 
Ketetapan MPR yang relevan untuk bahas lebih lanjut yang berjumlah 14 
Buah TAP MPR/S, adapun TAP MPR itu meliputi :

1.1. Ketentuan Tertentu

A. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI. 
Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara 
RI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau 
mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme 
dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan 
dalam Ketetapan MPRS-RI Nomor XXV/MPRS/1996 ini, ke depan 
diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip 
demokrasi dan hak asasi manusia.

B. Ketetapan MPR-RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi 
dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan 
ketentuan pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan 
politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan 
pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi segala 
pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan 
nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 
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UUD NRI 1945.

C. Ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat 
Timor Timur, tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan 
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/1999. 
Karena sekarang ketentuan yang dimaksud telah terlaksana, maka 
Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 inipun tidak lagi berlaku, 
sehingga dalam kelompok ini tinggal dua ketetapan saja yang masih 
berlaku sampai sekarang

1.2. TAP MPR/S yang berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-
undang :

A. Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan 
Pahlawan Ampera, tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera 
yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang 
pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan;

B. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas KKN, tetap berlaku sampai terlaksananya 
seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut. Sekarang telah terbentuk 
UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun masih 
ada aspek yang terkait dengan mantan Presiden Soeharto yang belum 
terselesaikan;

C. Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber 
Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18, 18A, 
dan 18B UUD 1945. Sekarang telah terbentuk Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai 
isi ketetapan ini, sehingga ketetapan ini dapat dikatakan sudah tidak 
berlaku lagi;

D. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, sekarang telah terbentuk 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. Karena itu Ketetapan No. III/MPR/2000 ini 
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dapat dikatakan sudah tidak berlaku lagi.

E. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan 
Persatuan dan Kesatuan Nasional. Sekarang telah terbentuk Undang-
Undang tentang Pertahanan Negara dan undang-undang lain yang 
terkait. Ketetapan ini juga tidak berlaku lagi;

F. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan 
POLRI sampai terbentuknya undang-undang terkait. Sekarang telah 
terbentuk undang-undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang 
Polri. Karena itu, ketetapan ini juga tidak berlaku lagi sebagai peraturan 
mengikat untuk umum;

G. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran 
Polri sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan 
penyempurnaan Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2) dari Ketetapan 
tersebut yang disesuaikan dengan UUD 1945. Sekarang terbentuk 
Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang POLRI, 
sehingga ketetapan ini juga tidak berlaku lagi;

H. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan 
Berbangsa;

I. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa 
Depan;

J. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah 
Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN sampai terlaksananya 
seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut.

K. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria 
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh 
ketentuan dalam ketetapan tersebut.

Dari kesebelas Ketetapan yang masih berlaku sampai dengan 
terbentuknya UU yang memuat materi dalam TAP MPR tersebut, maka 
secara Konsepsi MPR disini bisa Mengarahkan TAP MPR dengan Metode 
sunset clause. Kemudian Jika sisa delapan TAP MPR/S ini hendak ditinjau 
ulang, dapat dilakukanl legislative review dimana MPR sendiri yang 
mengkoreksi atau meninjau sendiri, dan dengan adanya rencana memasukan 
PPHN pada produk TAP MPR maka dalam Penyusunannya kelak PPHN 
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bisa merujuk pada Ketentuan TAP MPR I/MPR/2003 tentang Peninjauan 
Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 
Tahun 1960 dengan Tahun 2002 sebagai dasar Pijakannya.

2. Evaluasi dan Analisis Terhadap Garis Besar Haluan Negara 
Periode 1973-1998 ( Repelita II-VIII)

Ketika melihat aturan terdahulu yang mengatur perihal haluan 
negara yang dimuat dalam TAP MPR, adapun dahulu terdapat setidaknya 
enam haluan negara yang dibuat dalam bentuk GBHN yaitu sebagai 
Berikut :

a. Tap MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (Repelita III)

b. TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (Repelita III);

c. TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara 
(Repelita IV);

d. TAP MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(Repelita V);

e. TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(Repelita VI);

f. Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (Repelita VIII).

Namun, sayangnya semua ketentuan ini sejatinya sudah tidak 
berlaku lagi dengan dilakukannya pereduksian kewenangan MPR melalui 
amandemen UUD 1945, kemudian ditambah dengan hadirnya ketentuan 
TAP MPR /MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status 
Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 1960 dengan Tahun 
2002, yang merupakan “sunset clause” yang di akhir ketetapan MPR 
tersebut tidak termuat klasifikasi TAP MPR yang mengatur GBHN, Itu 
artinya MPR benar-benar sudah tidak ada kewenangan dalam membuat 
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haluan negara.

Dari Persoalan kekosongan hukum akibat tidak adanya pengaturan 
yang memuat perihal haluan negara maka para penyusun original intens 
dari UUD 1945 memuat produk haluan negara pada pengaturan di tingkat 
UU. Adapun UU yang memuat perihal haluan negara antara lain :

1. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional;

2. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional;

3. PERPRES Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Menengah Nasional;

i. Perihal Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Pendek diatur dalam 
aturan yang lebih rendah kedudukannya.

Pengaturan haluan negara Pada tataran UU sejatinya dianggap 
selaras dengan demografi perubahan UUD 1945 secara holistik yang 
menginginkan Penguatan sistem presidensil dan Juga diadakannya 
pemilihan umum secara langsung tanpa adanya keterwakilan dalam 
memilih presiden. Namun, sejatinya pandangan ini tidak secara absolut 
dibenarkan dan masih terdapat Kecacatan didalamnya. Adapun aturan 
haluan negara yang sebelumnya dimuat dalam GBHN bisa menjadi acuan 
dalam perencanaan pengembalian kembali haluan negara pada TAP MPR.

Adapun ketika kita melihat pada GBHN yang berisi Repelita III 
pada masa orde baru ini berisikan 5 bab dari sistematika ini bertujuan 
untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh. Adapun 
Kelima bab itu disusun menurut struktur sebagai berikut:254

a. Bab I Pendahuluan;

b. Bab II Pola Dasar Pembangunan Nasional;

c. Bab III Umum Pembangunan Jangka Panjang;

d. Bab IV Pola Umum Pembangunan Lima Tahun;

e. Bab V Penutup.
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Dari masing-masing bab ini nantinya diuraikan lebih lanjut berdasarkan 
gambaran sistematika dari GBHN Repelita Ke III:

Tabel 3.5. 
Sistematika GBHN (Repelita).

 
d. Bab IV Pola Umum Pembangunan Lima Tahun; 

 
e. Bab V Penutup. 

 
Dari masing-masing bab ini nantinya diuraikan lebih lanjut berdasarkan 

gambaran sistematika dari GBHN Repelita Ke III: 
 

Tabel 3.6. Sistematika GBHN (Repelita). 
 

KETERANGAN  ISI 
   

BAB I (a) Pengertian; 

(Pendahuluan) (b) Maksud dan Tujuan; 
(c) Landasan;  

 (d) Pokok-Pokok Penyusunan dan Penuangan 
  Garis-garis Haluan Negara; 
 (e) Pelaksana; 
  

BAB II (a) Tujuan dan Pembangunan; 

(Pola Dasar Pembangunan Nasional) (b) Landasan Pembangunan Nasional; 

 (c) Azas-azas Pembangunan Nasional; 

 (d) Modal Dasar dan Faktor-faktor Dominan; 

 (e) Wawasan Nusantara 
   

BAB III (a) Pendahuluan; 

( Umum Pembangunan Jangka (b) Arah Pembangunan Jangka Panjang; 

(c) Catatan Dasar; 
Panjang)   

  

BAB IV (a) Pendahuluan; 

(Pola Umum Pembangunan Lima 
(b) Tujuan; 

(c) Prioritas; 
Tahun ketiga) (d) Arah dan Kebijakan Pembangunan;  

 - Ekonomi 
 -   Agama dan Kepercayaan terhadap 
  Tuhan Yang Maha Esa, sosial Budaya; 
 -   Politik, Aparatur Pemerintahan, Hukum, 
  dan Media Masa dan Hubungan Luar 
  Negeri; 
 - Pertahanan Keamanan; 
  

BAB V Kata-kata penutup yang berisikan harapan seluruh 
 rakyat Indonesia. 
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Dan di atas merupakan gambaran sistematika dalam penyusunan 
GBHN Repelita Ke III. Pada Repelita selanjutnya tidak jauh berbeda dan 
sama halnya dalam sistematika penyusunannya repelita Ke III sebagai 
tonggak awal GBHN. Namun, yang membedakan didalamnya, yaitu perihal 
pengaturan yang secara substansial lebih kompleks. Pada pengaturannya 
memuat aturan baru seperti hal tenaga kerja, transmigrasi, pemfokusan pada 
teknologi, kesejahteraan sosial, generasi muda, dan masih banyak lagi hal 
yang baru. Pada penutup menggunakan kalimat “berhasilnya pembangunan 
nasional tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, 
tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta 
para penyelenggara negara. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati 
oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan 
batin kesejahteraan yang berkeadilan sosial sekaligus akan menegakkan 
ketahanan nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi 
generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila.253 Pada akhirnya GBHN ini bisa menjadi contoh 
kelak kedepannya bagaimana sistem penyusunan PPHN dalam memuat 
haluan negara, agar nantinya diharapkan dapat meraih kesuksesan yang 
sama seperti pendahulunya yaitu pada masa Presiden Soeharto dan semua 
cita-cita dan harapan bangsa bisa diakomodir secara menyeluruh.

3. Evaluasi dan Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR 
beserta Perubahannya (UU MD3)

Cikal bakal dari lahirnya UU MD3 didasari pada pemikiran satu 
paket kekuasan, cikal bakal UU MD3 yang berlaku saat ini adalah UU 
No. 16 tahun 1969 yang merupakan salah satu dari paket UU di bidang 
politik pada masa orde baru bersama dengan UU tentang partai politik 
dan UU tentang pemilihan umum. Oleh karena itu, ketiga undang-undang 
tersebut dibahas setiap menjelas pemilihan umum. Perubahan ketiga paket 
UU tersebut pun diwarisi sampai saat ini.254

253 Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis- Garis 
Besar Haluan Negara, Bab V.

254 Rusnan, “Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dalam Jurnal Majelis (Media 
Aspirasi Konstitusi), Edisi 8, Tahun 2017, hal. 9.
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Dari amandemen terakhir UUD 1945 terdapat 12 lembaga negara 
yang diatur di dalam konstitusi. Adapun lembaga negara itu antara lain:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

b. Kementerian Negara;

c. Pemerintahan Daerah;

d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

e. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

f. Komisi Pemilihan Umum (KPU);

g. Bank Sentral;

h. Badan Pemeriksa Keuangan;

i. Mahkamah Agung;

j. Komisi Yudisial;

k. Mahkamah Kontitusi;

l. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia 
(POLRI);

 Dari semua lembaga negara ini diperintahkan lebih lanjut oleh 
konstitusi untuk “...diatur Lebih lanjut dengan Undang-undang” dan pada 
kenyataanya semua lembaga sudah diatur oleh UU sektoralnya masing-
masing. Namun, menjadi persoalan ketika dimana lembaga negara ini 
dibuatkan aturan UU masing-masing tetapi malah digabung menjadi 1 
(satu) UU. Lembaga yang dimaksud yaitu pada lembaga legislatif pada UU 
MD3, pada pengaturannya meringkas dan mengatur perihal MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD. Ditambah makin pelik ketika DPRD merupakan bagian 
dari pemerintahan daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Ayat (3) 
UUD 1945.255 Tentu saja ini termasuk salah satu bentuk pelemahan MPR 
dan nantinya akan berpengaruh pada pemaksimalan kewenangan tugas 
MPR itu.

255 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (3), 
bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.
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GBHN ini karena merupakan kristalisasi utuh suara rakyat. Hal itu 
terlihat dari komponen penyusunnya yang dimuat dalam Pasal 2 Ayat (1) 
UUD 1945, bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-
undang”. MPR disini diartikan sebagai penjelmaan dari 270 juta jiwa 
rakyat Indonesia.256 Maka sudah sepatutnya para pemangku kepentingan 
mengevaluasi perihal UU MD3 untuk dapat memberikan manfaat yang 
lebih kedepan, misalnya salah satu ide yang ditawarkan perihal perumusan 
RUU MPR, DPR, dan DPD secara independen. Guna menyokong fungsi 
dan wewenang dari lembaga ini kedepannya.

4. Evaluasi dan Analisi Terhadap Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta 
Perubahannya

Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “Kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang 
Dasar”. Secara filosofis, bermakna rakyat yang berdaulat terhadap negara 
Indonesia, memang secara yuridis kedaulatan itu dilaksanakan secara 
perwakilan melalui para wakil rakyat, tetapi sesungguhnya keberadaan 
mereka untuk memenuhi kepentingan dan melaksanakan amanah yang 
diberikan rakyat. Jadi hukum yang diproduksi oleh para wakil rakyat harus 
menggambarkan kedaulatan rakyat, bukan pribadi, kelompok atau bahkan 
partai. 257 Berbicara terkait hukum maka tak bisa jauh dari namanya produk 
hukum, produk hukum sendiri ada beberapa macam. Namun, perlu adanya 
evaluasi perihal UU MD3 ini, apakah dengan terus dipertahankan dan 
tidak dilakukannya pembenahan pada produk legislasi ini bisa menyokong 
kewenangan MPR dalam nantinya merumuskan haluan negara kembali, 
apabila ditinjau kembali mengenai kewenangan-kewenangan MPR yang 
ada dalam UU MD3 sendiri, masih banyak kewenangan MPR yang 
tidak dapat diakomodir dengan baik apabila hanya melalui UU MD3 ini. 
Mengingat bahwa lembaga negara yang diatur dalam UU MD3 ini bukan 

256 Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2020”, https://www.bps.go.id /
pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html, diakses pada 22 Juni 2021.

257 Firdaus, “Membangun Hukum Indonesia Yang Berwawasan Nilai-Nilai Pancasila”, dalam 
Jurnal Konstitusi (BKK Fakultas Hukum Universitas Riau), Vol. IV, No. 1, Juni 2011, hal. 121.
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hanya MPR saja tetapi masih banyak kewenangan-kewenangan MPR 
yang harus dikaji, seperti penentuan PPHN bersama presiden, penafsiran 
konstitusi, baik tentang proses pelantikan maupun pemberhentian, serta 
sidang tahunan.

Kewenangan Membuat PPHN ini Tentu sangat tepat ditaruh 
kembali ditangan MPR dan disertai keikutsertaan Presiden didalamnya, 
mengingat PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional dan kurang 
efektifnya haluan negara saat ini yang dimuat dalam UU, dikarenakan tidak 
berkesinambungan, eksekutif sentris, dan tidak diamalkan dengan baik 
oleh presiden dikarenakan tidak adanya mekanisme checks and balances 
didalamnya. MPR berhak membuat paling terkenal yaitu peraturan 
tertulis. Peraturan tertulis yang memuat norma yang sifatnya mengatur. 
Di Indonesia ia diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan. 
Hierarki peraturan perundang-undangan sendiri diatur dalam Pasal 7 Ayat 
(1) UU No 12 Tahun 2011, bahwa hierarki peraturan perundang-undangan 
yang terdiri atas :

1. UUD 1945;

2. Ketetapan MPR;

3. UU/Perppu;

4. Peraturan pemerintah;

5. Peraturan presiden;

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Namun ketika kita melihat catatan sejarah perihal hierarki 
peraturan perundang-undangan khususnya saat dimuat dalam UUP3 
sebelumnya, yaitu pada UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Letak perbincangan kala itu ketika TAP 
MPR yang dahulu diakui sebagai produk legislasi dari MPR dihilangkan 
dalam keberadaanya di hierarki perundang-undangan. Namun, setelah 
banyak masukan dan juga menyampaikan aspirasi dimana mendesak untuk 
memasukan kembali TAP MPR dalam hierarki Peraturan di Indonesia 
dimuatlah kembali pada UU No 12 Tahun 2011.
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Walaupun TAP MPR kembali masuk hierarki, pada prakteknya 
tidak secara aktif dan dinamis mengeluarkan produknya. Hal itu 
dikarenakan adanya amandemen UUD 1945 yang menghilangkan 
kewenangan MPR dalam membuat produk hukumnya. Ditambah hadirnya 
TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan 
Status Hukum Ketetapan MPR/S Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 
sebagai sunset clause.258 Secara posisi Ketetapan MPR beda dalam posisi 
yang cukup tinggi, terlebih TAP MPR diposisikan di atas UU yang sudah 
tentu merupakan sebuah posisi yang dilematis. Sebagai sebuah norma 
peninggalan masa lalu yang sudah tereduksi kuantitasnya melalui amanat 
amandemen konstitusi dalam Sidang Panitia Ad Hoc MPR.259 MPR Sebagai 
satu lembaga yang mempunyai tugas mengubah dan menetapkan UUD, 
maka MPR berkedudukan di atas UUD oleh karenanya bertindak sebagai 
konstituante, yaitu pembentuk UUD. Sedangkan perihal GBHN, MPR 
berada pada lingkup pelaksanaan UUD, sehingga MPR secara hierarkis-
normatif ia tunduk kepada UUD yang ditetapkannya sendiri, sesuai teori 
yang menurut Jellinek disebut dengan Selbstbindungstheorie.260 Dengan 
demikian, terlepas dari kontroversi peristilahan, ketatanegaraan saat itu 
diakui bahwa UUD 1945 memberi wadah hukum Ketetapan MPR untuk 
membuat peraturan dan produk hukumnya.

Sepanjang catatan sejarah hingga saat ini, keberadaan hierarki 
peraturan perundang-undangan yang secara ringkas dapat dilihat pada 
tabel berikut ini :

258 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b.

259 Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002” 
Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 1 dan 2, (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

260 A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden 
yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”, Disertasi, (Jakarta: Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, 1990), hal. 136-137.
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Tabel 3.6. 
Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

 

posisi yang cukup tinggi, terlebih TAP MPR diposisikan di atas UU yang 

sudah tentu merupakan sebuah posisi yang dilematis. Sebagai sebuah 

norma peninggalan masa lalu yang sudah tereduksi kuantitasnya melalui 

amanat amandemen konstitusi dalam Sidang Panitia Ad Hoc MPR.
261

 

MPR Sebagai satu lembaga yang mempunyai tugas mengubah dan 

menetapkan UUD, maka MPR berkedudukan di atas UUD oleh karenanya 

bertindak sebagai konstituante, yaitu pembentuk UUD. Sedangkan 

perihal GBHN, MPR berada pada lingkup pelaksanaan UUD, sehingga MPR 

secara hierarkis-normatif ia tunduk kepada UUD yang ditetapkannya 

sendiri, sesuai teori yang menurut Jellinek disebut dengan 
 

Selbstbindungstheorie.
262

 Dengan demikian, terlepas dari kontroversi 

peristilahan, ketatanegaraan saat itu diakui bahwa UUD 1945 memberi 

wadah hukum Ketetapan MPR untuk membuat peraturan dan produk 

hukumnya. 
 

Sepanjang catatan sejarah hingga saat ini, keberadaan hierarki 

peraturan perundang-undangan yang secara ringkas dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 
 

Tabel 3.7. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 
 
 

Tap MPRS No Tap MPR No UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011 
XX/MPRS/1966 III/MPR/2000     

      

1.UUD RI 1945; 1.Undang-Undang 1.Undang-Undang 1.Undang-Undang 
  Dasar 1945; Dasar Negara Dasar Negara 

2.Ketetapan MPR; 2.Ketetapan Majelis Republik Indonesia Republik Indonesia 
      
        

        
 

261
Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002” 
Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 1 dan 2, (Jakarta: Sekretariat 
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

 
 

262
A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden 
yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”, Disertasi, (Jakarta: 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990), hal. 136-137.
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3.UU Peraturan 
Pemerintah 
Pengganti UU; 
 

4.Peraturan Pemerintah; 
 

5.Keputusan Presiden; 
 

6.Peraturan-peraturan 
Pelaksanaan lainnya 
seperti:  

- Peraturan Menteri 
 

- Instruksi Menteri 
 

- dan lain-lainnya. 

 
 

Permusyawaratan Tahun 1945;  
Rakyat Republik 

2.Undang-Undang/ Indonesia;  
 Peraturan   

    

3.Undang-undang; Pemerintah   

4.Peraturan 
 Pengganti Undang- 
 Undang;   

Pemerintah    

     

Pengganti Undang 3.Peraturan   
Undang (Perpu); Pemerintah;  

5.Peraturan  4.Peraturan Presiden; 
Pemerintah;  5.Peraturan Daerah,   

6.Keputusan  meliputi:   
Presiden;  

a.Peraturan Daerah   

7.Peraturan Daerah. Provinsi dibuat oleh 
  Dewan Perwakilan 
  Rakyat  Daerah 
  Provinsi bersama 
  dengan Gubernur; 

  b.Peraturan Daerah 
  kabupaten/  kota 
  dibuat oleh Dewan 
  Perwakilan  Rakyat 
  Daerah Kabupaten/ 
  Kota  bersama 
  Bupati/Walikota; 

  c.Peraturan   
  Desa/peraturan 
  yang setingkat, 
  dibuat oleh Badan 
  Perwakilan  Desa 
  atau nama lainnya 
  bersama dengan 
  kepala desa atau 
  nama lainnya. 
      

 

Tahun 1945; 
 
2.Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat; 
 
3.UU dan Perpu; 
 
4.Peraturan 
Pemerintah; 
 
5.Peraturan Presiden; 
 
6.Peraturan Daerah 
Provinsi ; dan 
 
7.Peraturan Daerah 
Kabupaten. 

 
 

Dari tabel di atas kita bisa melihat begitu seringnya ketetapan 
 
MPR dibuat dalam hierarki pada dahulu kala, itu tidaklah mengagetkan 
 
dikarenakan TAP MPR yang merupakan kristalisasi dari seluruh suara 
 
rakyat Indonesia yang paling representatif. 
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 Dari tabel di atas kita bisa melihat begitu seringnya ketetapan 
MPR dibuat dalam hierarki pada dahulu kala, itu tidaklah mengagetkan 
dikarenakan TAP MPR yang merupakan kristalisasi dari seluruh suara 
rakyat Indonesia yang paling representatif.

Adapun nantinya evaluasi perihal UUP3 ini guna mendukung 
penguatan TAP MPR sebagai produk yang nantinya akan diusung sebagai 
wadah pemegang Haluan Negara, yaitu dengan perlu diperjelas pada 
perumusan sistematika dan teknik pembentukannya pada aturan yang lebih 
tinggi misal memberikan rekomendasi pada MPR untuk membuat TAP 
MPR yang memuat PPHN itu. Agar nantinya terciptanya kepastian hukum, 
kemudian mekanisme itu perlu disesuaikan pada sistem pemilihan secara 
umum mengingat presiden dipilih secara langsung maka ia bertanggung 
jawab kepada rakyat langsung. Hal ini bisa disiasati dengan Mengajak 
Presiden merumuskan haluan negara bersama yang didasarkan visi dan 
misi mereka sehingga tetap terjaga dalam kompetensi demokrasi.

5. Evaluasi dan Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Apa yang terjadi pada perencanaan pembangunan nasional pada 
era reformasi ini, boleh jadi merupakan sebuah indikasi mengapa timbul 
pemikiran untuk melakukan reformulasi perencanaan pembangunan 
nasional. Permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan 
nasional itu tentu tidak terlepas dari amandemen UUD 1945, terutama 
dengan dihapuskannya kewenangan MPR menyusun dan menetapkan 
haluan negara. pasca dihapuskannya kewenangan itu, presiden di era ini 
menggantikan haluan negara dengan visi dan misi sendiri dan menyusun 
sendiri program pembangunannya. Dalil yang digunakan, yaitu presiden 
tidak dipilih melalui MPR dan ia dipilih langsung oleh rakyat maka 
darinya tidak ada pertanggungjawaban pada lembaga manapun perihal 
arah pembangunannya karena adanya kompetisi demokrasi yang menarik 
perhatian rakyat.

Dengan terdapatnya kekosongan hukum perihal haluan negara 
ini, maka para pemangku kekuasaan memasukan haluan Negara pada 
tataran UU, yaitu pada UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN). Namun, masalah pun muncul sejalan 
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dengan perkembangannya mengenai pengaturan haluan negara pada UU.

Setelah perubahan UUD 1945, perencanaan pembangunan model 
SPPN memang memiliki beberapa permasalahan mulai dari kerangka 
pengaturan yang berimplikasi pada implementasi. Terkait dengan ini, 
mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan penghapusan 
GBHN:261

5.1. Ruang Lingkup Perencanaan Tidak Komprehensif

Perencanaan pembangunan model SPPN terlalu berfokus pada 
perencanaan pembangunan oleh cabang kekuasaan eksekutif saja. 
Apabila melihat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional, RPJPN memiliki ruang lingkup perencanaan pembangunan 
yang meluas sebagai penjabaran tujuan dibentuknya negara dalam 
bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Namun, rencana-
rencana yang tertuang dalam RPJPN tidak dapat diturunkan dengan 
baik kepada dokumen perencanaan di bawahnya, yaitu RPJMN. 
RPJMN sebagai dokumen perencanaan yang paling krusial hanya 
memuat visi, misi, dan program dari presiden terpilih. Visi, misi, 
dan arah pembangunan negara yang tercantum dalam RPJPN tidak 
ditindaklanjuti oleh cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. 
Dengan demikian materi rencana pembangunan jangka panjang yang 
terkait urusan legislatif dan yudikatif tidak memiliki kejelasan akan 
dijabarkan melalui apa, misalnya sasaran “Terwujudnya Indonesia 
yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan” pada 
RPJPN 2005-2025. Sasaran ini sebetulnya bukan hanya tanggung 
jawab pemerintah (eksekutif) saja, tetapi juga cabang kekuasaan 
legislatif dan yudikatif. Apabila pemerintah memiliki instrumen untuk 
melaksanakan sasaran itu dalam bentuk RPJMN, cabang kekuasaan 
legislatif dan yudikatif tidak memiliki instrumen pelaksanaan karena 
RPJPN. Akhirnya rencana-rencana pembangunan pada RPJPN di luar 
rencana yang dilaksanakan oleh cabang kekuasaan eksekutif menjadi 
bernilai semantik saja, tidak dapat dilaksanakan. Apabila dibandingkan 
dengan haluan negara model GBHN, misalnya pembangunan di bidang 
hukum menjadi tanggung jawab legislatif dan yudikatif.

261 Indra Perwira et. al., Op.Cit., hal. 5-9.
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Perencanaan ini terus berkembang sejak dicantumkan pertama 
kali pada Tap. MPR No. IV/ MPR/1973 hingga Tap. MPR No. IV/
MPR/1999. Beberapa aspek pembangunan hukum yang masuk dalam 
GBHN diantaranya adalah pembaharuan, kodifikasi, dan unifikasi 
undang-undang (TAP MPR No. IV/MPR/1973), pembentukan 
Pengadilan Tata Usaha Negara (TAP MPR No. IV/MPR/1978), 
menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan tepat dengan biaya 
terjangkau (TAP MPR No. II/MPR/1988), penyusunan prolegnas (TAP 
MPR No. II/MPR/1993), penghormatan HAM dan instrumen HAM 
internasional (TAP MPR No. II/MPR/1998), mewujudkan lembaga 
peradilan yang independen (TAP MPR No. IV/MPR/1999).

5.2.  Mekanisme Pembentukan Tidak Demokratis

RPJPN disusun dalam bentuk undang-undang bersama dengan 
DPR, sehingga tentu pembentukannya telah melalui institusi 
yang demokratis. Namun, sekali lagi yang menjadi dokumen 
perencanaan paling krusial dalam SPPN adalah RPJMN karena 
dokumen perencanaan ini yang lebih operasional. Namun, RPJMN 
tersebut dituangkan dalam bentuk hukum peraturan presiden yang 
menjadi otoritas penuh Presiden. Memang pembentukan RPJMN 
akan melalui proses Musrenbang Jangka Menengah yang diikuti 
oleh unsur masyarakat. Namun, pengaruh dari Musrenbang untuk 
menentukan isi RPJMN sangat bergantung pada political will dari 
presiden. Musrenbang bisa menjadi agenda yang hanya formalitas 
semata karena presiden dan wakil presiden sendiri telah memiliki visi 
dan misi yang dibawa pada saat kampanye pemilu. Oleh karena itu, 
RPJMN sangat bersifat executive perspective atau presiden sentris. 
Apabila dibandingkan dengan GBHN yang diberi bentuk hukum 
TAP MPR maka minimal secara kelembagaan GBHN sudah bersifat 
demokratis. Meskipun harus diakui bahwa pembentukan GBHN 
sendiri dalam praktik dikuasai oleh presiden yang pada masa itu 
menjadi rezim otoriter. Namun, secara konsep GBHN dibentuk oleh 
lembaga representatif.
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5.3.  Perencanaan Pembangunan Tidak Berlanjut

Dalam SPPN tidak ditemukan ketentuan sama sekali yang dapat 
menjamin RPJMN selama pergantian presiden dan wakil presiden 
akan berlanjut satu sama lain. Pasal 4 Ayat (2) UU SPPN memang 
menentukan bahwa RPJMN berpedoman pada RPJPN. Namun, tidak 
ada satu pun mekanisme hukum yang dapat memastikan kesesuaian 
tersebut terjadi. Tidak ada mekanisme kontrol dari lembaga diluar 
presiden dan wakil presiden untuk menjamin bahwa Perpres RPJMN 
memiliki kesesuaian dengan RPJPN. Tidak ada pula ketentuan yang 
mengatur mekanisme penggantian RPJMN yang menghubungkan 
RPJMN lama dengan RPJMN baru, misal dengan pranata rekomendasi 
dari pelaksana RPJMN lama. Apabila dibandingkan dengan haluan 
negara model GBHN, GBHN memiliki pranata evaluasi setiap 5 
(lima) tahun. Hasil evaluasi tersebut pun menjadi rekomendasi bagi 
penyusunan GBHN selanjutnya.

Oleh karenanya, sudah sepantasnya untuk mengembalikan 
haluan negara pada tangan MPR kembali dengan beberapa catatan 
seperti perlu mempertimbangkan perihal pertanggungjawaban 
presiden pada haluan negara dimana sanksi yang ditetapkan bisa 
berupa sanksi budgeting yang jangan sampai sanksi yang diberikan 
memberikan peluang MPR menjadi lembaga tertinggi lagi, kemudian 
menggunakan penamaan haluan negara dengan kesesuain jaman, yaitu 
seperti Pokok-Pokok Haluan Negara, kemudian mengikutsertakan 
Presiden untuk membuat PPHN dimana itu akan selaras dengan bentuk 
demokrasi langsung. Haluan negara kelak akan disesuaikan dengan visi 
dan misi calon presiden dan nantinya tetap bisa memberikan bentuk 
yang beragam untuk kontestasi demokrasi. Nantinya jika PPHN ini 
bisa diterapkan maka semua materi muatan haluan negara akan dimuat 
dalam produk Legislasi MPR.

6. Evaluasi dan Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Sama halnya pada analisis dan evaluasi pada sub tema SPPN, dimana 
pandangan paling berfokus pada ketidaktepatan dimuatnya haluan negara 
pada UU, karena jika diatur UU sekarang ini hanya seremonial sifatnya. 
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Apabila melihat dokumen RPJPN, tentu kita bisa melihat RPJPN memiliki 
ruang lingkup perencanaan pembangunan yang meluas sebagai penjabaran 
tujuan dibentuknya negara dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan 
nasional. Namun, rencana-rencana yang tertuang dalam RPJPN tidak dapat 
diturunkan dengan baik kepada dokumen perencanaan dibawahnya, yaitu 
RPJMN. RPJPN tidak ditindaklanjuti oleh cabang kekuasaan legislatif dan 
yudikatif. Dengan demikian materi rencana pembangunan jangka panjang 
yang terkait urusan legislatif dan yudikatif tidak memiliki kejelasan akan 
dijabarkan melalui apa, misalnya sasaran “Terwujudnya Indonesia yang 
demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan” pada RPJPN 2005-
2025,262 yang pada akhirnya rencana pada RPJPN ini diluar dari target 
yang ditentukan oleh cabang kekuasaan eksekutif sehingga menjadi 
bernilai semantik saja dan tidak dapat dilaksanakan.

Sehingga dari ulasan singkat kelemahan yang ada, sekiranya untuk 
memasukan PPHN pada produk hukum MPR tentu sangat tepat, mengingat 
beberapa alasan yaitu :

1. MPR sebagai lembaga paling paripurna;

2. MPR lembaga yang tepat untuk mengawasi penegakan haluan negara;

3. Pemuatan haluan negara pada produk hukum MPR berpotensi lebih 
menguatkan dan stabil, karena tidak mudah dan berpeluang diuji 
materil di Mahkamah Konstitusi;

4. Menciptakan sistem cek and balances antara eksekutif dan legislatif;

5. Menghilangkan pandangan presiden sentris;

7. Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional

Berbeda dengan pengaturan haluan negara lainnya yang diatur 
dalam UU, untuk haluan negara yang terfokus pada pembangunan jangka 
pendek ini ditaruh pada produk peraturan presiden dikarenakan aturan 
muatan dari RPJMN ini berisi visi dan misi presiden. Dari beberapa 
pengamatan dan analisis yang dilakukan RPJMN ini memiliki yang juga 
262 Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD dan Badan Pengkajian MPR, Op.Cit., Hal. 55.
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hampir sama dengan SPPN dan RPJPN. Salah satu persoalan yang cukup 
krusial yaitu perihal proses pembentukannya (law making proses), dimana 
mekanisme pembentukannya tidaklah demokratis. Demokrasi ini bisa 
digolongkan pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik, dimana 
dalam pengaturannya yang diatur dalam Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011, 
menyatakan bahwa:

“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan 
berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan;

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. Dapat dilaksanakan;

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. Kejelasan rumusan; dan

g. Keterbukaan”.

Konteks yang ingin ditarik dari tidak terlaksananya demokrasi 
yaitu terlanggarnya poin dapat dilaksanakan, walaupun pada tahapannya 
selaras dengan visi dan misi yang dikampanyekan. Namun, ketika tidak 
dilaksanakan sesuai keinginan rakyat maka itu bisa masuk pada poin 
dapat dilaksanakan. Karena satu aturan yang materi muatannya baik 
salah satunya harus mengayomi.263 Arti dari mengayomi ini bisa diartikan 
sebagai selaras dengan keinginan rakyat.

Walaupun dalam prosesnya terdapat proses Musyawarah Rencana 
Pembangunan (MUSRENBANG), walaupun memang pembentukan 
RPJMN akan melalui proses Musrenbang, jangka menengah yang 
diikuti oleh unsur masyarakat. Namun, pengaruh dari Musrenbang 
untuk menentukan isi RPJMN sangat bergantung pada political will dari 
presiden. Musrenbang bisa menjadi agenda yang hanya formalitas semata 
karena presiden dan wakil presiden sendiri telah memiliki visi dan misi 
263  Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Pasal 6 Ayat (1) huruf a, “Asas Mengayoman”.
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yang dibawa pada saat kampanye pemilu. Oleh karena itu, RPJMN sangat 
bersifat executive perspective atau presiden sentris. Apabila dibandingkan 
dengan GBHN yang diberi bentuk hukum TAP MPR maka minimal secara 
kelembagaan GBHN sudah bersifat demokratis. Meskipun harus diakui 
bahwa pembentukan GBHN sendiri dalam praktik dikuasai oleh presiden 
yang pada masa itu menjadi rezim otoriter. Namun, secara konsep GBHN 
dibentuk oleh lembaga representatif.264 Sekiranya sudah sangat tepat 
untuk selalu mengampanyekan pengembalian pengaturan haluan negara 
ini melalui TAP MPR seperti pada Masa GBHN dari Repelita I sampai 
dengan VI.

264 Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD dan Badan Pengkajian MPR, Op.Cit, hal. 55-56.
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BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk berdasarkan pertimbangan 
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana 
kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia.265 Pancasila dan pembukaan 
UUD 1945 ditempatkan sebagai “staatsfundamentalnorm” atau pokok 
kaidah negara fundamental, sehingga di dalam pembentukan hukum, 
penerapan, dan pelaksanaannya tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila.266

Sila ke-4 Pancasila telah mengatur adanya kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal 
ini merupakan dasar filosofis dari reformulasi kewenangan MPR sebagai 
badan perwakilan dalam memperjuangkan suara rakyat.267 Reformulasi 
kewenangan MPR ini juga didasari oleh Pembukaan UUD 1945 yang 
membentuk susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 
dengan berdasar kepada kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan 
perwakilan.

1. Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara

Haluan negara bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia. Upaya 
penyusunan haluan negara (PPHN) pada dasarnya telah dilakukan sejak 
awal kemerdekaan sebagai suatu model perencanaan ekonomi sesuai Pasal 
33 UUD 1945.268 PPHN merupakan suatu strategi ideologi pembangunan, 
dimana keinginan rakyat dijadikan sebagai acuan utama penyelenggara 
negara dalam mewujudkan cita-cita negara, sebagaimana yang tersurat 
265 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Lampiran I.

266 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2018), hal. 42.

267 Yusdiyanto, “Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila dalam Sistem Demokrasi di 
Indonesia”, dalam Jurnal Fiat Justisia, Vol. 10, 2016, hal. 265.

268 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (1), 
bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”.
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di dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini merupakan keinginan para 
pendiri bangsa yang telah bersusah payah menciptakan haluan negara 
karena mereka sadar akan pentingnya sebuah ideologi yang diyakini 
menghantarkan negara-bangsa kepada arah kemakmuran dan keadilan.

Pada era orde lama dan era orde baru, peran haluan negara sebagai 
pedoman pembangunan negara sangat vital. Namun, seiring amandemen 
UUD 1945, eksistensi PNSB/GBHN sebagai haluan negara dalam 
konstitusi ikut terhapus.269 Ketua MPR, Bambang Soesatyo menilai 
bahwa tanpa adanya Pokok-Pokok Haluan Negara, bangsa kita akan 
kehilangan arah dalam menggapai cita-cita.270 Kebutuhan haluan negara 
saat ini adalah upaya menghadirkan kembali sistem perencanaan yang 
bersifat holistik dan jangka panjang yang dapat mencerminkan keinginan 
masyarakat Indonesia. Pokok-Pokok Haluan Negara merupakan haluan 
yang dapat menuntun bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yakni 
sila ke-5 tentang keadilan, serta Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 untuk 
memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di dalam Pokok-Pokok Haluan Negara, hanya akan memuat kebijakan 
strategis yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur falsafah bangsa Pancasila, 
serta merupakan pengejawantahan dari UUD 1945. MPR merupakan 
badan perwakilan legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Daerah. MPR merupakan perwakilan atas aspirasi 
seluruh masyarakat. Presiden merupakan lembaga eksekutif yakni 
perwakilan negara yang mendapat mandat langsung oleh rakyat. MPR 
dan Presiden merupakan kunci penting dari pelaksanaan haluan negara. 
Dengan pembentukan PPHN yang dilakukan oleh dua lembaga, maka 
akan terjadi check and balances di dalam pembuatan dan pelaksanaannya 
yang lebih ketat dan transparan, sehingga tujuannya dapat selaras kepada 
kepentingan rakyat, sesuai dengan UUD 1945.

Sebaliknya, tanpa adanya kontrol presiden dalam perencanaan 
pembangunan maka sama dengan mengubur dalam-dalam mekanisme 
saling mengawasi antar cabang kekuasaan (checks and balances), yang 
269 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 Ayat (1), 

sebelum amandemen berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-
Undang Dasar dan Garis-Garis Besar dari pada Haluan Negara”, diubah rumusannya menjadi 
“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang 
Dasar”.

270 Tsarina Maharani, “Ketua MPR: Ketiadaan Pokok Haluan Negara Membuat Bangsa Ini Hilang 
Arah”, https://nasional.kompas.com/read/2020/08/18/14512301/ketua-mpr-ketiadaan-poko 
k-haluan-negara-membuat-bangsa-ini-hilang-arah?page=all, diakses pada 18 Mei 2021.
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merupakan suatu konstruksi kenegaraan melalui Perubahan UUD 
1945 agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh lembaga negara di cabang 
kekuasaan tertentu.271 Hal ini juga sejalan dengan nilai dari sila keempat 
Pancasila yang intinya adalah musyawarah untuk mufakat, sehingga tidak 
hanya satu pihak yang membuat haluan negara, melainkan dibutuhkan 
pandangan yang lebih luas oleh beberapa lembaga, termasuk presiden 
sebagai perwakilan utama negara, serta mencakup aspirasi dan pandangan 
masyarakat lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat.

TAP MPR merupakan tempat yang paling tepat untuk diletakkannya 
PPHN karena letaknya berada di antara Undang-Undang Dasar dan Undang-
Undang. Letaknya yang strategis akan sesuai dengan tujuan pelaksanaan 
PPHN, sehingga sejalan dengan sumber dari segala sumber hukum dan 
pedoman pembangunan nasional kita, Pancasila dan berlandaskan pada 
UUD 1945.

2. Penegakan dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelaksanaan 
Pokok-Pokok Haluan Negara

Membuat suatu peraturan tanpa memiliki implikasi hukum 
merupakan hal yang kurang tepat bagi peraturan PPHN karena hal ini 
membuat tujuan dari PPHN sulit untuk terlaksana dengan baik. Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dapat menjadi implikasi pelanggaran 
GBHN atas pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan PPHN. Implikasi 
hukum dapat berupa pranata hak budget terhadap pemberian persetujuan 
RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Bagir Manan menilai hal ini 
merupakan bentuk pengawasan terhadap pemerintah yang efektif. 
Sebagaimana hak budget lembaga legislatif memiliki kedudukan yang 
strategis karena cabang legislatif memegang hak anggaran272, oleh karena 
itu hal ini dapat dimanfaatkan untuk menjaga pedoman haluan negara 
berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menyatakan hakikat 
pembangunan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 
menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah 
Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian 
abadi.

271 Fence M. Wantu, dkk., Op.Cit., hal. 94.
272 Mei Susanto, Op.Cit., hal. 439.
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3. Penguatan Dewan Perwakilan Daerah

Anggota DPD seyogyanya menjalankan kekuasaan untuk 
mengartikulasikan kepentingan daerah sebaik-baiknya sesuai dengan dasar 
pemikiran pembentukan DPD. Fungsi DPD saat ini cukup kurang dalam 
merepresentasikan rakyat, mengingat kekuasaan DPD yang lebih bersifat 
konsultatif atau pertimbangan, juga selalu bergantung kepada kekuasaan 
DPR.273

Memperkuat kedudukan DPD berarti sejalan untuk memperkuat 
hak-hak perwakilan dari rakyat di daerah. Penguatan DPD akan 
mewujudkan keterwakilan daerah yang lebih nyata, sesuai pedoman 
Pancasila, sila ke-4 dengan adanya permusyawaratan perwakilan serta sila 
ke-5 dengan kehadiran keadilan di berbagai perwakilan daerah.

4. Pengujian TAP MPR yang Memuat Pokok-Pokok Haluan Negara 

Pelaksanaan demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat dilakukan 
secara terpadu melalui permusyawaratan dengan dasar kebijaksanaan (sila 
ke-4 Pancasila). Sebagaimana lembaga permusyawaratan yang paling 
representatif adalah MPR, oleh karenanya dalam merumuskan haluan 
negara sudah seyogyanya ditetapkan bersama-sama dalam lembaga yang 
menaungi berbagai latar belakang masyarakat tersebut.

MPR merupakan lembaga yang membentuk produk hukum/
peraturan perundang-undangan yang diberikan wewenang oleh konstitusi 
untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPRS 
dan TAP MPR. Hal ini menunjukan bahwa PPHN sebagai penjabaran 
yang lebih konkrit mengenai Pancasila dan UUD 1945 tentu tidak dapat 
menjawab atau membentuk gambaran mengenai arah pembangunan 
nasional dimasa depan secara presisi dan pasti, sehingga perlu dilakukan 
peninjauan kembali mengenai haluan negara oleh MPR juga sebagai 
lembaga permusyawaratan terlengkap yang mewakili suara rakyat.

273 Muchamad Ali Safa’at, “Menyoal Kelemahan DPD”, (http://safaat.lecture.ub.ac.id/2014/03 /
menyoal-kelemahan-dpd/, diakses pada 12 Mei 2021.
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B.  LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan 
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek berdasarkan fakta 
empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat 
dan negara.274 Saat ini, masyarakat membutuhkan pembangunan yang 
berkesinambungan, yang diatur di dalam kesatuan PPHN dan dijamin 
dengan adanya pengawasan dari jalannya pembangunan oleh pemerintah.

1. Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara

Setiap pembangunan negara harus berkelanjutan, namun 
pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan belum tercapai. 
Hal ini dikarenakan adanya penyimpangan arah pembangunan dari 
amanat konstitusi. Haluan negara merupakan kebutuhan mendesak 
bagi bangsa Indonesia saat ini, sebagaimana pembangunan yang tidak 
berkelanjutan saat ini menghambat pertumbuhan pembangunan bangsa 
Indonesia.275 Berdasarkan data Human Development Index, terjadi 
penurunan pembangunan terus menerus sehingga menimbulkan sulitnya 
pembangunan berkelanjutan.276

Pokok-Pokok Haluan Negara ini hadir sehingga masyarakat 
memiliki haluan negara yang berkelanjutan untuk 20 tahun ke depan 
serta mendapatkan kejelasan arah pembangunan oleh pemerintah untuk 
kepentingan rakyat. Dengan kehadiran PPHN, tentunya pengawasan 
terhadap jalannya pembangunan juga semakin kuat.

MPR merupakan keterwakilan rakyat yang paling komprehensif, 
sehingga selayaknya PPHN dibentuk oleh MPR. Dengan adanya 
keterlibatan MPR yang merupakan perwakilan rakyat, maka kebutuhan 
masyarakat akan semakin terpenuhi. Presiden merupakan kepala negara 
yang bertanggung jawab dan berperan penting dalam melaksanakan PPHN. 
274 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Lampiran I.

275 Universitas Sebelas Maret (UNS), “Inspirasi dan Gagasan Akademisi Peduli Bangsa Wacana 
Perlunya Haluan Negara”, https://uns.ac.id/id/uns-berkarya/wacana-perlunya-haluan-negara. 
html, diakses pada 5 Mei 2021.

276 Yuliyanna Fauzi, “Ranking Index Pembangunan Manusia Indonesia Turun ke-113”, 
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pe 
mbangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113, diakses pada 22 Mei 2021.
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Sebagai pemegang tanggung jawab negara, sudah sepantasnya Presiden 
turut serta di dalam pembentukan PPHN yang akan dijalankannya untuk 
seluruh rakyat.

Penempatan haluan negara di dalam TAP MPR sangat sesuai 
sebagaimana MPR merupakan badan perwakilan legislatif yang menjadi 
lembaga dengan representasi paling tinggi dari semua Lembaga Negara 
dengan gabungan anggota DPR dan DPD277, sehingga penempatan PPHN di 
TAP MPR ini bertujuan agar lebih mendengarkan aspirasi rakyat sehingga 
haluan negara sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

2. Penegakan dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelaksanaan 
Pokok-Pokok Haluan Negara

APBN merupakan kebutuhan presiden di dalam melaksanakan 
program kerjanya.278 Dengan adanya implikasi APBN yang dipegang 
oleh DPR dan DPD sebagai perwakilan rakyat, maka masyarakat dapat 
lebih didengar pada saat menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan 
PPHN. Pertanggungjawaban berupa APBN merupakan sanksi yang tepat 
bagi terlaksananya PPHN karena Presiden harus berhati-hati dan perlu 
menjalankan PPHN agar program kerjanya dapat berjalan dengan baik.

3. Penguatan Dewan Perwakilan Daerah

Saat ini, Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga 
pemegang kekuasaan di dalam menjalankan aspirasi rakyat daerah, berada 
di posisi yang lemah. DPD memiliki tugas yang lebih diarahkan untuk 
mengawasi. Akibatnya, keterwakilan daerah yang mendengar aspirasi 
langsung oleh rakyat menjadi kurang representatif.

DPR merupakan representasi politik (political representation), 
berbeda dengan DPD yang memiliki prinsip representasi teritorial atau 
regional (regional representation).279 Sehingga, untuk mendapat aspirasi 
masyarakat yang tersebar di berbagai daerah, diperlukan penguatan suara 
DPD.
277 Fence M. Wantu, dkk., Op. Cit, hal. 87.
278 Mei Susanto, Op.Cit., hal. 439.
279 Toni Harsan, “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ditinjau dari 

Perspektif Bikameral”, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hal. 
3.
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4. Pengujian TAP MPR yang Memuat Pokok-Pokok Haluan Negara

Pembentukan TAP MPR yang berisi haluan negara tidak tepat 
apabila dilakukan pengujian konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi, 
karena dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak sekali pengujian 
peraturan kepada Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan berbagai 
implikasi, yakni:

a. Beban Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Peraturan 
Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar terhadap 
Undang-Undang Dasar menjadi lebih berat.

b. Tidak menutup kemungkinan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat 
mengatakan pasal yang diujikan sebagai open legal policy yang menjadi 
ranah MPR, sehingga akan lebih efektif ketika  jalur  yang  dibuka  
merupakan  legislative  review langsung oleh lembaga MPR.280

c. Dalam kasus tertentu, putusan Mahkamah Konstitusi justru akan 
menimbulkan kontroversi karena rumusan norma TAP MPR yang 
masih sangat abstrak sehingga dalam hal pengujian TAP MPR yang 
memuat PPHN akan menimbulkan kontroversi yang akan menghambat 
pembangunan nasional khususnya dalam penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan di bawahnya.

Apabila dalam proses pengujian, Mahkamah Konstitusi 
menyatakan bertentangan maka harus dibatalkan PPHN tersebut padahal isi 
PPHN hanya pokok-pokok atau garis besar mengenai arah pembangunan 
nasional yang mana rumusannya masih sangat abstrak sehingga lebih 
tepat pengujiannya dilakukan terhadap Undang-Undang bukan TAP MPR 
apabila dinilai peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar 
TAP MPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

C.  LANDASAN YURIDIS

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 
permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 
280 Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian 

Undang-Undang Komisi Yudisial (UU KY), memutuskan adanya pelebaran kewenangan KY 
yang ditafsirkan sebagai open legal policy yang dinyatakan inkonstitusional.
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mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau 
yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 
masyarakat.281

1. Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara

Saat ini Indonesia memiliki SPPN dalam Undang-Undang No. 
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
dan RPJP dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, serta Peraturan 
mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
yang selama ini dianggap sebagai haluan negara. Namun, haluan negara 
memiliki sifat “Ideologis”, sedangkan RPJP memiliki sifat “teknokratis”.282 

Saat ini, ada kecenderungan modus perencanaan dan penganggaran 
daerah yang masih bersifat terlalu teknokratis-politis dan tidak diimbangi 
oleh aspek partisipasi yang nyata. Salah satunya mengenai Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yang selalu mengalami pemangkasan di lintasan eksekutif.285 
Peraturan RPJMN dibuat berdasarkan visi dan misi calon Presiden yang 
terpilih,283 sehingga pemikiran pembangunan negaranya pun bersifat 
presiden sentris, yang kurang berdasar kepada pemikiran masyarakat 
luas. Kemudian juga menyebabkan visi dan misi presiden yang menjabat 
dengan calon presiden yang terpilih berbeda, sehingga mengakibatkan 
arah pembangunan yang tidak berkesinambungan. PPHN merupakan 
bentuk haluan negara yang menjadi pedoman pembangunan nasional di 
Indonesia, memiliki arah yang jelas dan dirancang di dalam TAP MPR.

Pada era orde lama dan era orde baru, GBHN pada saat itu dibentuk 
hanya oleh MPR karena posisinya sebagai mandator presiden. Adanya 
peraturan tentang impeachment oleh MPR, sedangkan MPR sendiri yang 

281 Universitas Sebelas Maret (UNS), Op.Cit., Diakses pada 5 Mei 2016.
282 Andi Heny Mulawati, “Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif, dan Politis dalam 

Perencanaan dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota”, http://
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ilp3-wqqS0AJ:ejournal.ipdn.ac.id /JMP/
article/view/190/116+&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id, diakses pada 22 Mei 2020. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Lampiran I.

283 Fitria Chusna Farisa, “Ketua Bappenas: Visi Misi Capres-Cawapres Harus Sesuai RPJM 

Nasional”, dalam Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2018/09/25/14174651/ 
ketua-bappenas-visi-misi-capres-cawapres-harus-sesuai-rpjm-nasional, Diakses pada 25 Mei 
2021.
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membentuk PPHN menimbulkan suara politik yang sangat kuat. Sehingga 
MPR yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat, kemudian mulai 
menyimpang. Presiden dapat diturunkan apabila dianggap melanggar 
GBHN sesuai suara politik saat itu. Dengan kehadiran Presiden sebagai 
pembentuk PPHN, maka kedua lembaga tersebut akan saling memperbaiki 
dan mengawasi.

SPPN saat ini belum mencerminkan haluan negara secara esensial. 
RPJPN dan RPJMN yang berlaku sebagai pembangunan nasional saat 
ini terletak di undang-undang. RPJPN yang memiliki level produk 
hukum undang-undang menjadi kurang tepat, karena undang-undang 
bukanlah produk hukum yang memiliki derajat dan daya ikat paling 
kuat, serta mengakibatkan kurangnya esensi sebuah haluan negara yang 
menjadikannya seperti eksekutif sentris.284 Bentuk hukum yang paling tepat 
bagi PPHN adalah TAP MPR. Hal ini dikarenakan posisi TAP MPR dalam 
peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang 
Dasar dan di atas Undang-Undang, sehingga letaknya membawa produk 
hukum memiliki daya ikat yang sangat kuat di dalam pelaksanaannya.

2. Penegakan dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelaksanaan 
Pokok-Pokok Haluan Negara

Saat ini, negara kita memiliki hukum positif berupa UU SPPN dan 
UU RPJPN Tahun 2005-2025, serta Peraturan RPJMN. Namun, baik SPPN, 
RPJPN dan RPJMN tidak memiliki implikasi hukum yang jelas terkait 
pelaksanaan PPHN, alhasil pelaksanaannya menjadi kurang maksimal. 
Oleh karena itu, diperlukan implikasi hukum dalam melaksanakan Haluan 
Negara agar tujuan haluan negara dapat tercapai.

3. Penguatan Dewan Perwakilan Daerah

UUD 1945 Pasal 22C mengatur mengenai ketentuan jumlah anggota 
Dewan Perwakilan Daerah yang tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini mengakibatkan keterwakilan DPD 
tidak seimbang dengan keterwakilan DPR, terlebih karena wewenang 
yang dimiliki DPD sangat terbatas, yaitu hubungannya dengan fungsi 
legislatif. Sekalipun tanpa persetujuan DPD, DPR tetap dapat mengambil 
284 Fence M. Wantu, dkk., Op.Cit., hal. 45.
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keputusannya sendiri karena DPD yang hanya memberi pertimbangan. 
Dari sini terlihat jelas bahwa DPD tidak mempunyai wewenang yang sama 
dengan DPR terutama dalam membentuk Undang-Undang.285

Saat ini, hanya DPR dan Presiden yang dapat memberi persetujuan 
atas pertimbangan, masukan maupun pendapat DPD baik sebagian 
maupun keseluruhan.286 Dengan adanya penguatan DPD, maka hal ini 
dapat mengurangi kecenderungan legislatif heavy dari DPR, serta dapat 
mewujudkan instrumen checks and balances antara DPR dan DPD.

4. Pengujian TAP MPR yang Memuat Pokok-Pokok Haluan Negara

Di dalam teori hukum yang berkaitan dengan mekanisme pengujian 
peraturan, dikenal legislative review oleh lembaga legislatif (DPR, DPD, 
atau MPR), executive review oleh lembaga eksekutif (presiden atau 
instansi terkait), dan judicial review oleh lembaga yudikatif (Mahkamah 
Agung atau Mahkamah Konstitusi).

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa demokrasi 
dilaksanakan menurut konstitusi. Kemudian, di dalam Pasal 1 Aturan 
Tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa pengujian terhadap TAP MPR 
dilakukan oleh MPR. Sebagaimana penempatan PPHN diletakkan di TAP 
MPR, hal ini dimaksudkan PPHN untuk diuji oleh MPR sebagai lembaga 
yang berwenang membuatnya. Lembaga yang membentuk peraturan 
berhak menguji peraturan yang dibuatnya sendiri. Bila melihat dari 
kewenangan lembaga eksekutif, banyak peraturan yang sudah dicabut, 
kemudian ditetapkan perubahannya.287 Hal ini juga selayaknya dapat 
dilakukan oleh MPR sebagai lembaga legislatif untuk dapat melakukan 
perubahannya sendiri, dengan terlebih dahulu melakukan pengujiannya 
sendiri.

285 Tubagus Muhammad Nasarudin. “Peran DPD sebagai Lembaga Negara dalam Sistem 
Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen)”, dalam Jurnal Fiat 
Justisia, Vol. 10, No. 1, Januari-Maret 2016, hal. 3.

286 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 22 D Ayat (2).
287 Anonim, “Daftar UU Yang Diubah dan Dicabut Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja, https://

www.legalitas.co.id/daftar-uu-yang-diubah-dan-dicabut-pasca-diterbitkannya-uu-cipt a-kerja/, 
diakses pada 25 Mei 2021.
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BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI 
MUATAN

A. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam Perubahan Kelima UUD 1945, yaitu:

1. Memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dan Presiden membuat dan/atau mengubah Pokok-Pokok Haluan 
Negara;

2. Menciptakan mekanisme pembentukan dan/atau perubahan Pokok-
Pokok Haluan Negara yang baik;

3. Memberikan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara;

4. Memberikan sanksi kepada pemerintah dan/atau lembaga negara yang 
tidak menjalankan Pokok-Pokok Haluan Negara; dan

5. Memperkuat lembaga Dewan Perwakilan Daerah.

B.  JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Perubahan Kelima UUD 1945, yaitu:

1. Memberikan landasan konstitusional mengenai pemberian 
kewenangan kepada MPR dan Presiden untuk membuat dan/atau 
mengubah Pokok-Pokok Haluan Negara;

2. Memberikan landasan konstitusional mengenai mekanisme 
pembentukan dan/atau perubahan Pokok-Pokok Haluan Negara;

3. Memberikan landasan konstitusional mengenai bentuk hukum Pokok-
Pokok Haluan Negara;

4. Memberikan landasan konstitusional mengenai pertanggungjawaban 
pemerintah dan/atau lembaga negara terhadap tidak terlaksananya 
Pokok-Pokok Haluan Negara; dan
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5. Memberikan landasan konstitusional mengenai penguatan Dewan 
Perwakilan Daerah.

C. MATERI MUATAN PERUBAHAN KELIMA UUD 1945

1. Kewenangan MPR dan Presiden Membuat dan/atau Merubah 
Pokok-Pokok Haluan Negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga negara 
yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah. Ditambahkan kembali kewenangan MPR untuk membuat dan/
atau mengubah Pokok-Pokok Haluan Negara didasari adanya eksistensi 
kewenangan MPR dalam menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) pada masa Orde Lama dan Orde Baru. GBHN pada masa itu 
merupakan suatu pola pembangunan yang disusun secara sistematik, 
spesifik dan terencana dari waktu ke waktu. Selama 40 tahun, terdapat 
8 TAP MPR/MPRS yang mengatur mengenai GBHN tersebut. Namun, 
setelah adanya reformasi, kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN itu 
dihilangkan dan diganti dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Seiring berjalannya waktu, produk hukum haluan negara dalam 
bentuk undang-undang ini cenderung berubah-berubah dan tidak konsisten. 
Hal ini dikarenakan UU SPPN dan UU RPJPN ini mengikuti visi dan misi 
Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Apabila, Presiden dan Wakil Presiden 
di periode mendatang sudah tidak terpilih ataupun tidak menjabat lagi, 
maka ada kemungkinan besar diganti kembali apabila dirasa tidak sesuai 
dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden baru yang terpilih.

Dengan memberikan kembali kewenangan MPR untuk membentuk 
dan/atau mengubah haluan negara akan berdampak pada pelemahan 
sistem presidensil. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala 
pemerintahan yang dipilih rakyat dalam pemilihan umum, dengan tujuan 
dapat membawa rakyat Indonesia menuju kesejahteraan. Oleh karena itu, 
dalam pembentukan dan/atau perubahan Pokok-Pokok Haluan Negara 
dirumuskan dan dibentuk bersama antara MPR dan Presiden, akan 
membuat haluan negara lebih terarah dan konsisten.
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Dengan demikian, di dalam Perubahan Kelima UUD 1945 
ditambahkan Pasal 3 Ayat (4), bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dan Presiden berwenang membentuk dan/atau mengubah Pokok-Pokok 
Haluan Negara”.

2. Mekanisme Pembentukan dan/atau Perubahan Pokok-Pokok 
Haluan Negara

Mekanisme pembentukan dan/atau perubahan Pokok-Pokok Haluan 
Negara disamakan seperti mekanisme perubahan UUD 1945 yang diatur 
dalam Pasal 37 Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar. Hal 
ini dimaksudkan agar perubahan Pokok-Pokok Haluan Negara itu tidak 
mudah dan harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk memenuhi 
kuorum, seperti setiap usul pembentukan dan/atau perubahan materi Pokok-
Pokok Haluan Negara harus disampaikan secara tertulis oleh Presiden dan/
atau anggota MPR dalam sidang MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 
2/3 dari jumlah MPR dan persetujuan terhadap pembentukan dan/atau 
perubahan materi Pokok-Pokok Haluan Negara diberikan oleh sekurang-
kurangnya lima puluh persen ditambah satu (50% + 1) anggota dari seluruh 
anggota dari MPR.

Maka dari itu, di dalam Perubahan Kelima UUD 1945 ini, 
ditambahkan Pasal 38 di dalam bab baru, yakni Bab XVII yang mengatur 
mengenai Pembentukan dan/atau Perubahan Pokok-Pokok Haluan Negara. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan perubahan 
Pokok-Pokok Haluan Negara diatur dalam TAP MPR.

3. Pengaturan Haluan Negara dalam Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat

Pengaturan haluan negara dalam TAP MPR dimaksudkan agar 
tidak dapat diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Hal ini 
dikarenakan, dalam Pasal 38 UUD 1945, Perubahan Kelima akan diatur 
mengenai mekanisme pembentukan dan/atau perubahan Pokok-Pokok 
Haluan Negara. Selain itu, TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-
undangan Indonesia berada di bawah setelah UUD 1945. Dalam Perubahan 
Kelima UUD 1945, aturan ini diatur dalam Pasal 38 ayat (3) UUD Tahun 
1945. Pokok-pokok haluan negara dalam TAP MPR ini akan dijabarkan 
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lebih lanjut dalam undang-undang dan peraturan turunannya.

4. Rekomendasi Haluan Negara dalam Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat

Keberadaan Haluan Negara di dalam ketatanegaraan Indonesia 
sudah ada sejak masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Berikut ini 
adalah perbandingan haluan negara pada masa Orde Lama yang dikenal 
sebagai Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 
(GBHN/PNSB). Pada masa Orde Baru dikenal sebagai GBHN dan pada 
masa reformasi dikenal sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN). Berikut adalah perbandingan tiga pola pembangunan 
yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 5.1. 
Perbandingan Pola Pembangunan Nasional

 
 
 

Tabel 5.1. Perbandingan Pola Pembangunan Nasional 
 

Kategori  GBHN/PNSB  GBHN  SPPN  

      

Sistematik Terdiri dari:  Terdiri dari:  Terdiri dari: 

 1 Manifesto Politik 1. Bab I   -   RPJP, RPJM 

  Republik Indonesia  Pendahuluan: dan RKP. 

  sebagai Garis-Garis 2. Bab II Pola Nasional 

  Besar Haluan  Dasar   yang  

  Negara.   Pembangunan memuat 

 2 Garis-Garis Besar  Nasional;  Visi, Misi 

  Pola Pembangunan 3. Bab III Pola dan  

  Nasional Semesta  Umum   Program 

  Berencana   Pembangunan Presiden. 

  a. Pola Projek  Jangka Panjang;   

  b. Pola  4. Bab IV Pola   

   Penjelasan  Umum     

  c. Pola   Pembangunan   

   Pembiayaan.  Jangka Panjang;   

 3 Pedoman-  5. Bab V Penutup   

  Pedoman        

  Pelaksanaan Garis-       

  Garis Besar Haluan       

  Negara dan Haluan       

  Pembangunan.       
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Bentuk Hukum Ditetapkan oleh MPRS Ditetapkan oleh Presiden dan 

  (dalam bentuk MPR (dalam DPR (dalam 

  beberapa TAP MPRS) bentuk satu bentuk UU dan 

      kesatuan TAP MPR) Perpres).  

         

Lembaga yang  Dewan Perancang  Badan  Badan  
Merumuskan  Nasional (Depernas)  Perancangan Perancangan     

       Pembangunan Pembangunan 

      Nasional (Bapenas) Nasional 

         (Bapenas) 
       

Subyek yang  Kekuasaan Eksekutif,  Kekuasaan Kekuasaan 

diatur  Yudikatif dan Legislatif  Eksekutif Eksekutif 

   (MPR, DPA, DPR)       
           

Substansi  1. Bidang   a. Bidang Ekonomi 1. Visi, Misi 

Pembangunan  Mental/Agama/ b.  Bidang Agama  dan  

Yang diatur  Kerohanian/   dan   Program 

   Penelitian   Kepercayaan  Presiden 

  2. Bidang    YME, Sosial 2. Visi, Misi, 

   Kesejahteraan   budaya   dan  

  3. Bidang   c. Bidang Politik  Program 

   pemerintahan dan d. Bidang   Kepala  

   Keamanan/   Pertahanan/  Daerah. 

   Pertahanan   Keamanan    

  4. Bidang Produksi  Nasional     

  5. Bidang Distribusi       

   dan Perhubungan       

  6. Bidang Keuangan.       
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163Universitas Tarumanagara

5. Pertanggungjawaban Pemerintah dan/atau Lembaga Negara yang 
Tidak Menjalankan Pokok-Pokok Haluan Negara

Pertanggungjawaban pemerintah dan/atau lembaga negara yang 
tidak menjalankan Pokok-Pokok Haluan Negara yaitu dengan sanksi 
penggunaan kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu. 
Adanya sanksi penggunaan kembali APBN tahun lalu ini sebagai implikasi 
hukum dari adanya Pokok-Pokok Haluan Negara. Dalam Perubahan 
Kelima UUD 1945, hal ini akan diatur beberapa hal sebagai berikut:

a. Dalam Pasal 23 Ayat (7), bahwa “apabila Presiden dan lembaga negara 
lainnya tidak mengikuti Pokok-Pokok Haluan Negara yang telah 
dibentuk bersama MPR maka Presiden menjalankan pemerintahan 
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu”.

b. Dalam Pasal 23 ditambahkan ayat (5), bahwa “Rancangan undang-
undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh 
Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah”.

c. Dalam Pasal 23 ditambahkan ayat (6), bahwa “apabila Dewan 
Perwakilan Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Daerah tidak 
menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 
yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu”.

6. Penguatan Dewan Perwakilan Daerah

Anggota Dewan Perwakilan Daerah juga merupakan anggota MPR. 
Anggota DPD merepresentasikan perwakilan daerah dan anggota DPR 
merepresentasikan perwakilan politik. Jumlah anggota DPR ada 575 
orang dan jumlah anggota DPD ada 136 orang. Dari segi jumlah, jika 
agenda perubahan UUD hanya diusulkan oleh anggota DPD maka tidak 
mungkin terwujud, karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan 
dalam Pasal 37 UUD 1945. Padahal, DPD merupakan lembaga negara 
yang merepresentasi perwakilan daerah. Maka dari itu, dalam Perubahan 
kelima UUD NRI Tahun 1945 ini, dilakukan perubahan terhadap Pasal 
22C dan Pasal 22D.
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a. Pasal 22C yang diubah adalah Pasal 22C ayat (2), bahwa “Anggota 
Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan 
jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi 
jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan 
Daerah itu sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat.

b. Pasal 22C ayat (4) diubah menjadi “Ketentuan lebih lanjut tentang 
Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, hak Dewan 
Perwakilan Daerah, hak anggota Dewan Perwakilan Daerah, 
pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Perwakilan 
Daerah diatur dalam Undang-Undang”.

c. Selanjutnya dalam Pasal 22D diubah dan ditambahkan menjadi sebagai 
berikut:

(1) Dewan Perwakilan Daerah memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 
dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah.

(2) Setiap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 
dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Daerah 
dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul dan 
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan 
agama.

(4) Dewan Perwakilan Daerah berwenang melakukan pengawasan 
atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, 
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan 
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pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
negara, pajak, pendidikan, dan agama serta hasil pengawasannya 
itu dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan persetujuan 
Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang 
diajukan oleh Presiden.

(5) Jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 
dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah itu tidak mendapat persetujuan bersama, 
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam 
persidangan Dewan Perwakilan Daerah masa itu.

(6) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah 
disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

(7) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga 
puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, 
rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang 
dan wajib diundangkan.
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BAB VI

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

 Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-
bab di atas, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai 
berikut:

1 Haluan negara merupakan petunjuk, pedoman, dan panduan dalam 
penyelenggaraan kehidupan bernegara. Mekanisme pembentukan 
haluan negara yang berlaku saat ini melalui UU SPPN dan UU RPJPN 
sangat bersifat executive heavy yang mengakibatkan pembangunan 
nasional menjadi tidak merata, sporadis, tidak terukur, dan selalu 
berubah-ubah sesuai dengan kepentingan rezim penguasa pada suatu 
masa. Oleh karena itu, wacana pembentukan PPHN melalui TAP MPR 
menjadi sangat relevan dan beralasan menurut hukum mengingat 
lembaga MPR merepresentasikan seluruh elemen bangsa yang dapat 
menyalurkan aspirasi dan interpretasinya terhadap pembangunan 
nasional melalui wakil-wakilnya dengan tetap memegang teguh prinsip-
prinsip demokrasi dan nomokrasi, sistem presidensil, dan mekanisme 
check and balance dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

2 PPHN sebagai instrumen yang menjabarkan pengejawantahan tujuan 
nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Haluan negara 
memuat garis besar mengenai penyelenggaraan negara yang dimaknai 
sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh mengenai 
arah pembangunan bangsa. PPHN sangat penting keberadaaanya agar 
program dan kebijakan penyelenggaraan negara tidak berubah-ubah 
siapapun pemimpinnya. Dalam praktek ketatanegaraan, keberadaan 
haluan negara telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia sejak orde 
baru berupa Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) 
dalam bentuk Ketetapan MPR/MPRS, orde lama berupa Rencana 
Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dalam bentuk Ketetapan 
MPR, maupun era reformasi berupa Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) dengan nomenklatur yang berbeda-beda. Masing-masing era 
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memiliki strategi dan rencana untuk menjawab dan memberi solusi atas 
permasalahan-permasalahan dalam pembangunan nasional. Namun, 
apanila PPHN disusun dalam bentuk TAP MPR, kedudukannya akan 
lebih kuat dan konsisten serta MPR dapat melakukan evaluasi secara 
menyeluruh atas pelaksanaan PPHN sehingga mampu menjawab dan 
menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang sangat dinamis.

3 Pengadopsian PPHN dalam TAP MPR memerlukan penguatan dan 
optimalisasi terhadap fungsi dan wewenang MPR sebagai lembaga 
permusyaratan rakyat yang menaungi DPD dan DPR sehingga sebagai 
konsekuensi logis secara mutatis mutandis pengutan dan optimalisasi 
dilakukan pula terhadap DPR dan DPD. Selain itu, konsekuensi 
yuridis dari pemberlakukan PPHN dalam TAP MPR memerlukan 
sinkronisasi dan koordinasi wewenang antarlembaga negara (legislatif, 
yudikatif, dan eksekutif) dalam pelaksanaan dan penegakan hukum 
PPHN, mekanisme konstitusional pembentukan PPHN, mekanisme 
kontrol untuk mereduksi makna PPHN hanya dijadikan sebagai alat 
untuk melanggengkan kekuasaan dan menyimpang dari hukum (abuse 
of power), pengadopsian PPHN sebagai upaya memperkuat prinsip 
demokrasi dan nomokrasi, mempertahankan sistem pemerintahan 
presidensil, serta harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
undangan mengingat TAP MPR sebagai salah satu sumber tertib 
hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

4 PPHN yang akan diimplementasikan dengan TAP MPR memperoleh 
kekuatan hukum berlakunya karena memiliki landasan filosofis, yuridis, 
dan sosiologis. Landasan filosofis, bahwa PPHN merupakan kaidah 
penuntun yang berisi arahan dasar mengenai pedoman perumusan 
kebijakan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional 
yang hendak diwujudkan sebagai upaya pelembagaan nilai-nilai 
yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Landasan sosiologis, bahwa 
PPHN merupakan alat untuk mendorong kemajuan pembangunan 
nasional yang berkelanjutan, baik di tingkat pusat, maupun di daerah. 
Dalam alam demokrasi yang berlandaskan kekeluargaan, kebijakan 
dasar pembangunan tidak diserahkan pada penguasa semata tetapi 
disusun bersama melalui konsensus seluruh representasi politik rakyat 
dalam suatu lembaga perwakilan terlengkap sehingga dengan demikian 
rakyat merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk melaksanakan, 
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mengawasi, dan berpartisipasi dalam implementasi PPHN tersebut. 
landasan yuridis, bahwa sebelum amandemen UUD 1945, PPHN 
telah eksis dalam ketatanegaraan Indonesia dan dapat dibuktikan 
adanya kesinambungan dan kontinuitas penyelenggaraan negara dan 
pembangunan nasional sehingga dalam upaya pengadopsian PPHN 
melalui TAP MPR dapat dilakukan melalui amandemen terutama 
terhadap Pasal 3 UUD 1945 yang menegaskan kembali wewenang 
pembentukan haluan negara oleh MPR.

5 Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan pengadopsian PPHN dalam 
Perubahan Kelima UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan 
Rakyat yang diberikan wewenang membentuk produk hukum TAP 
MPR yang memuat PPHN melalui optimalisasi kelembagaan MPR 
dengan penambahan wewenang membentuk PPHN, penguatan DPD 
dan DPR sebagai sebagai badan legislatif penyusun MPR, penguatan 
mekanisme check and balance pelaksanaan, dan penegakan PPHN 
melalui pengawasan anggaran (budgeting), serta mekanisme dan 
prosedur perubahan dan pembentukan PPHN. Materi muatan PPHN 
sebagai penjabaran tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian 
dunia melalaui pembangunan dalam segala aspek kehidupan yang 
meliputi aspek ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan 
dan keamanan, kesehatan, pendidikan, hak asasi manusia, keagamaan, 
pangan dan pertanian, kepariwisataan, energi, sumber daya alam 
dan lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, riset dan teknologi, 
komunikasi, informasi, dan media massa (pers), serta pengamalan 
dan pengejawantahan Pancasila, Demokrasi, dan nilai-nilai luhur 
kebudayaan.

6 Dalam pembentukan PPHN melalui TAP MPR memerlukan 
penambahan wewenang yang dimiliki oleh MPR, baik dalam rumusan 
konstitusi UUD 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan 
yang mengatur kelembagaan, fungsi, dan wewenang MPR. Dalam 
desain ketatanegaraan yang hendak diwujudkan bahwa kewenangan 
MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara tidaklah untuk 
melumpuhkan atau menghilangkan semangat dalam sistem presidensial 
melainkan untuk mewujudkan mekanisme check and balance dalam 
perencanaan, pembentukan, dan pelaksanaan pembangunan nasional 
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yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan cita hukum dan tujuan 
nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila 
dan UUD 1945.

B.  SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, untuk mencapai tujuan 
pengadopsian PPHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalu TAP 
MPR secara ideal bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan maka 
terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. PPHN sebagai dokumen negara yang memuat garis-garis besar 
(blue print) mengenai rencana pembangunan nasional yang bersifat 
strategis di segala bidang kehidupan perlu dirumuskan secara 
kolektif, komprehensif, dan sistematis melalui tahapan-tahapan yang 
konstitusional sehingga mampu mewujudkan suasana kebatinan 
masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, terukur, berbudaya, dan 
berkelanjutan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia dalam Pancasila 
dan UUD 1945.

2. Perlu dilakukan pengadopsian kembali PPHN dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia sebagai pedoman pembangunan nasional di 
segala bidang dengan tetap memperkuat sistem presidensial dan asas 
demokrasi konstitusional melalui pelibatan Presiden, DPD, dan DPR 
dalam lembaga MPR untuk menetapkan PPHN.

3. Materi muatan PPHN yang hendak dibentuk bukanlah sebagaimana 
yang terjadi pada masa lalu, tetapi kedepannya haruslah memuat 
norma-norma dasar yang berlandasarkan dan berakar dari cita hukum 
bangsa Indonesia (rechtsidee) dan tujuan nasional yang memberikan 
arahan pada seluruh lembaga-lembaga penyelenggara negara sehingga 
secara substansi/materiil dan formil harus jelas mekanisme pelaksanaan 
dan penegakan hukum, sasaran, arah kebijakan, stategi yang jelas, 
terukur, dan masif, serta lembaga yang berintegritas, professional, dan 
akuntabel dalam kehiduan berbangsa dan bernegara.

4. Pembentukan, pembahasan, perumusan, dan penyusunan materi 
muatan PPHN perlu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya 
melalui musyawarah rencana pembangunan yang dilakukan secara 
berjenjang dari tingkat daerah hingga tingkat pusat.
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5. Pengadopsian PPHN melalui TAP MPR memerlukan perubahan secara 
terbatas terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 melalui pemberian 
wewenang kepada MPR untuk menetapkan PPHN sebagai pedoman 
(guidelines) pembangunan nasional berkelanjutan, memperkuat 
eksistensi DPD sebagai perwakilan daerah di dalam lembaga legislatif, 
dan memperjelas mekanisme check and Balance serta koordinasi 
antarlembaga negara berlandaskan Trias Politica dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia.

6. Naskah akademik ini diharapkan dapat mewujudkan pengertian 
sedalam-dalamnya kepada masyarakat luas terhadap maksud dan 
tujuan serta itikad baik dari hasil Perubahan Kelima UUD 1945 ini, 
dengan disertai harapan bahwa di masa mendatang, UUD 1945 sebagai 
konstitusi negara Indonesia bukanlah konstitusi yang stagnan, beku, 
dan disakralkan, melainkan menjadi the living constitution yang benar-
benar akan selalu hidup dan berkembang bersama rakyatnya (das recht 
wird nicht gemacht, aber es ist und liebt mit den volken).
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PERUBAHAN KELIMA 

 
UNDANG-UNDANG DASAR 

 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

 

Setelah membaca, membahas, memahami, menelaah, dan 

mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis secara saksama, 

komprehensif, sistematis, dan penuh kehati-hatian terhadap substansi yang 

bersifat fundamental dan mendasar bagi kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, 

serta dengan berlandaskan pada kewenangan sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat memutuskan: 
 

Menetapkan: 
 

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana 

telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan 

perubahan kelima ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 1945 dan 

diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada Tanggal 5 Juli 1959 serta 

dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat; 
 
(b) Pengubahan, Pengurangan, dan/atau Penambahan Pasal 3 Ayat (4); Pasal 

22C Ayat (2) dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 23 

Ayat (2), (3), dan (4); dan Pasal 38 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkap-

lengkapnya berbunyi sebagai berikut. 
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 SEBELUM AMANDEMEN   SETELAH AMANDEMEN 
  

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 

 INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN  REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

      PEMBUKAAN 

 ( P r e a m b u l e )   ( P r e a m b u l e ) 

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak (Tetap) 

segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan  

di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai  

dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan  

perjuangan  pergerakan kemerdekaan  Indonesia  

telah  sampailah  kepada  saat  yang  berbahagia  

dengan  selamat  sentausa  mengantarkan  rakyat  

Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan  

Negara   Indonesia,   yang   merdeka,   bersatu,  

berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat  

Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan  

oleh   keinginan   luhur,   supaya   berkehidupan  

kebangsaan  yang  bebas,  maka  rakyat  Indonesia  

menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian  

daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah  

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa  

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  

untuk memajukan kesejahteraan umum,  

mencerdaskan   kehidupan   bangsa,   dan   ikut  

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,  

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan  

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar  

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu  
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susunan   Negara   Republik   Indonesia   yang  

berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada  

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil  

dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan  

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan  

mewujudkan  suatu  Keadilan  sosial  bagi  selurah  

rakyat Indonesia.    
   

UNDANG-UNDANG DASAR  UNDANG-UNDANG DASAR 

BAB I   BAB I 

BENTUK DAN KEDAULATAN  BENTUK DAN KEDAULATAN 
    

Pasal 1   Pasal 1 
  

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang (1) (Tetap) 

berbentuk Republik.    

(2)  Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan (2) (Tetap) 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)  

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***) (3) (Tetap) 
    

BAB II   BAB II 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
    

Pasal 2   Pasal 2 
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(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas (1) (Tetap)   

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota     

Dewan  Perwakilan  Daerah  yang  dipilih  melalui     

pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan     

undang-undang.****)     

(2)  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  bersidang (2) (Tetap)   

sedikitnya  sekali  dalam  lima  tahun  di  ibukota     

negara.     

 (3) (Tetap)   

(3)  Segala  putusan  Majelis  Permusyawaratan     

Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.     
     

Pasal 3   Pasal 3  
     

(1)  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  berwenang (1) (Tetap)   

mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.     

***)     

(2)  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  melantik (2) (Tetap)   

Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)     

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat (3) (Tetap)   

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden     

dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang     

Dasar.***/****)     

 (4) Majelis Permusyawaratan  Rakyat 

  dan Presiden berwenang 

  membentuk  dan/atau mengubah 

  Pokok-Pokok Haluan Negara.*****) 
     

BAB III   BAB III  

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 
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  Pasal 4  Pasal 4 
     

(1) Presiden   Republik Indonesia memegang (1) tetap 

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang  

Dasar.     

(2) Dalam melakukan kewajibannya  Presiden (2) tetap 

dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.   
     
  Pasal 5  Pasal 5 
  

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang- (1) (Tetap) 

undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)  

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah (2) (Tetap) 

untuk  menjalankan  undang-undang  sebagaimana  

mestinya.     
     
  Pasal 6  Pasal 6 
   

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus (1) (Tetap) 

seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya  

dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain  

karena   kehendaknya   sendiri,   tidak   pernah  

mengkhianati negara, serta mampu secara rohani  

dan  jasmani  untuk  melaksanakan  tugas  dan  

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)  

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil (2) (Tetap) 

Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.  

***)     
     

  Pasal 6A  Pasal 6A 
      

 
 
 
 
 
 

 

231 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945194

 

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu (1) (Tetap) 

pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)  

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (2) (Tetap) 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai  

politik   peserta   pemilihan   umum   sebelum  

pelaksanaan pemilihan umum. ***)  

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (3) (Tetap) 

yang  mendapatkan  suara  lebih  dari  lima  puluh  

persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum  

dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap  

provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah  

provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan  

Wakil Presiden. ***)  

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan (4) (Tetap) 

Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang  

memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua  

dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara  

langsung dan pasangan yang memperoleh suara  

rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil  

Presiden. ****)  

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan (5) (Tetap) 

Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-  

undang. ***)  
  

Pasal 7 Pasal 7 
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Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan (Tetap) 

selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih  

kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu  

kali masa jabatan.*)     

       
   Pasal 7A   Pasal 7A 
      

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat (Tetap) 

diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis  

Permusyawaratan   Rakyat   atas   usul   Dewan  

Perwakilan  Rakyat,  baik  apabila  terbukti  telah  

melakukan pelanggaran hukum berupa  

pengkhianatan terhadap negara, korupsi,  

penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  

perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi  

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil  

Presiden. ***)      
       

   Pasal 7B   Pasal 7B 
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(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil (1) (Tetap) 

Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan  

Rakyat  kepada  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  

hanya   dengan   terlebih   dahulu   mengajukan  

permintaan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk  

memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  pendapat  

Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau  

Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum  

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,  

penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  

perbuatan  tercela;  dan/atau  pendapat  bahwa  

Presiden  dan/  atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi  

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil  

Presiden. ***)  

(2)  Pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa (2) (Tetap) 

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan  

pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak  

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau  

Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan  

fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)  

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (3) (Tetap) 

kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan  

dengan  dukungan  sekurang-kurangnya  2/3  dari  

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir  

dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-  

kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  Dewan  

Perwakilan Rakyat. ***)  

(4)   Mahkamah   Konstitusi   wajib   memeriksa, (4) (Tetap) 
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mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya 

terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 

tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah 

permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima 

oleh Mahkamah Konstitusi. ***) 
 
 
(5)  Apabila  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti  (5) (Tetap) 

melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau 

perbuatan  tercela;  dan/atau  terbukti  bahwa 

Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 

menyelenggarakan sidang paripurna untuk 

meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau 

Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. ***)     
 
 
 
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib (6) (Tetap) 

menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul 
 
Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 

tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan 

Rakyat menerima usul tersebut. ***) 
 

 

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas (7) (Tetap) 

usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
 
Presiden harus diambil dalam rapat paripurna 

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh 
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sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan 

disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah 

anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil 

Presiden diberi kesempatan menyampaikan 

penjelasan dalam rapat paripurna Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. ***) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 7C Pasal 7C 
 
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau (Tetap) 

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 
 

Pasal 8 Pasal 8 
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(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, (1) (Tetap) 

atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam  

masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden  

sampai habis masa jabatannya. ***)   

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, (2) (Tetap) 

selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari,  

Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan  

sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon  

yang diusulkan oleh Presiden. ***)   

(3)  Jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mangkat, (3) (Tetap) 

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan  

kewajibannya  dalam  masa  jabatannya  secara  

bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah  

Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan  

Menteri Pertahanan secara bersama-sama.  

Selambatlambatnya  tiga  puluh  hari  setelah  itu,  

Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan  

sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden  

dari  dua  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  

Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau  

gabungan  partai  politik  yang  pasangan  calon  

Presiden  dan  Wakil  Presidennya  meraih  suara  

terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam  pemilihan  

umum   sebelumnya,   sampai   berakhir   masa  

jabatannya. ****)    
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  Pasal 9   Pasal 9 
  

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan (1) (Tetap) 

Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau  

berjanji  dengan  sungguh-sungguh  di  hadapan  

Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atau  Dewan  

Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden  

(Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan  

memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia  

(Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-  

baiknya  dan  seadil-adilnya,  memegang  teguh  

Undang-Undang  Dasar  dan  menjalankan  segala  

undang-undang dan peraturannya dengan selurus-  

lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”  

Janji  Presiden  (Wakil  Presiden):  “Saya  berjanji  

dengan sungguhsungguh akan memenuhi kewajiban  

Presiden  Republik  Indonesia  (Wakil  Presiden  

Republik  Indonesia)  dengan  sebaik-baiknya  dan  

seadil-adilnya,  memegang  teguh  Undang-Undang  

Dasar dan menjalankan segala undangundang dan  

peraturannya   dengan   selurus-lurusnya   serta  

berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. *)   

(2)  Jika  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atau (2) (Tetap) 

Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan  

sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah  

menurut  agama,  atau  berjanji dengan  sungguh-  

sungguh di hadapan pimpinan Majelis  

Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh  

Pimpinan Mahkamah Agung.*)    
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  Pasal 10  Pasal 10 
  

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas (Tetap) 

Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.  

     
  Pasal 11  Pasal 11 
  

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan (1) (Tetap) 

Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian  

dan perjanjian dengan negara lain. ****)   

(2) Presiden dalam membuat perjanjian (2) (Tetap) 

internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang  

luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang  

terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau  

mengharuskan perubahan atau   pembentukan  

undang-undang harus dengan persetujuan Dewan  

Perwakilan Rakyat. ***)    

     (3) (Tetap) 

(3)  Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  perjanjian  

internasional diatur dengan undang-undang. ***)  
     

  Pasal 12  Pasal 12 
  

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat (Tetap) 

dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan  

undang-undang     
     
  Pasal 13  Pasal 13 
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(1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (1) (Tetap) 

(2)   Dalam   hal  mengangkat   duta,  Presiden (2) (Tetap) 

memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  

Rakyat. *)  

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain (3) (Tetap) 

dengan  memperhatikan  pertimbangan  Dewan  

Perwakilan Rakyat. *)  

  
Pasal 14 Pasal 14 

  

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan (1) (Tetap) 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)  

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan (2) (Tetap) 

memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  

Rakyat. *)  

  
Pasal 15 Pasal 15 

  

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain (Tetap) 

tanda  kehormatan  yang  diatur  dengan  undang-  

undang. *)  
  

BAB IV BAB IV 

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG 
  

Pasal 16 Pasal 16 
  

Dihapus. ****) (Tetap) 

  
BAB V BAB V 

KEMENTERIAN NEGARA KEMENTERIAN NEGARA 
  

Pasal 17 Pasal 17 
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(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (1) (Tetap) 

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan (2) (Tetap) 

oleh Presiden. *)    

(3) Setiap  menteri  membidangi  urusan  tertentu (3) (Tetap) 

dalam pemerintahan. *)   

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran (4) (Tetap) 

kementerian negara diatur dalam undang-undang.  

***)    

     
  BAB VI  BAB VI 

 PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH 
     

  Pasal 18  Pasal 18 
   

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas (1) (Tetap) 

daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  

dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  

provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai  

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-  

undang. **)    

    (2) (Tetap) 

(2) Pemerintahan daerah provinsi,   daerah  

kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi  

dan tugas pembantuan. **)   

    (3) (Tetap) 
 

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 

melalui pemilihan umum. **) 
 
 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 
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sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, (4) (Tetap) 

kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **) 

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi  

seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang (5) (Tetap) 

oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan  

Pemerintah Pusat. **)  

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan  

peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain (6) (Tetap) 

untuk melaksanakan otonomi dan tugas  

pembantuan. **)  

(7) Susunan  dan  tata  cara  penyelenggaraan  

pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.    (7) (Tetap) 

**)   

Pasal 18A Pasal 18A 

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat (1) (Tetap) 

dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan  

kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,  

diatur dengan  undang-undang dengan  

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.  

**)   

(2) Hubungan   keuangan, pelayanan umum, (2) (Tetap) 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya  

lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan  

daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan 

selaras berdasarkan undang-undang. **)  
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Pasal 18B Pasal 18B 

(1)  Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan- (1) (Tetap) 

satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus  

atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-  

undang. **) 

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan- (2) (Tetap) 

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang. **) 

BAB VII BAB VII 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 19 Pasal 19 

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui (1) (Tetap) 

pemilihan umum. **) 

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan (2) (Tetap) 

undang-undang. **) 

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya (3) (Tetap) 

sekali dalam setahun. **) 

Pasal 20 Pasal 20 
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(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan (1) (Tetap) 

membentuk undang-undang. *) 

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh (2) (Tetap) 

Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden  untuk 

mendapat persetujuan bersama. *) 

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak  

mendapat persetujuan bersama, rancangan undang- 
 

undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam 

persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *) 

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-  

undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi 

undang-undang. *) 

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah (5) (Tetap) 

disetujui  bersama  tersebut  tidak  disahkan  oleh 

Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak 

rancangan   undang-undang   tersebut   disetujui, 

rancangan  undang-undang  tersebut  sah  menjadi 

undang-undang dan wajib diundangkan. **) 

Pasal 20A Pasal 20A 
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(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi (1) (Tetap) 

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 
 

**) 
 

(2) (Tetap) 
 

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang 
 

diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar 

ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak 

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 

pendapat. **) 
 

(3) (Tetap) 
 

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain 

Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan 

pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta 

hak imunitas. **) 
 

(4) (Tetap) 
 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan 

Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **) 
 
 Pasal 21 Pasal 21 
  

Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat   berhak (Tetap) 

mengajukan usul rancangan undang-undang.*)  

   
 Pasal 22 Pasal 22 
   

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, (1) (Tetap) 

Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah  

sebagai pengganti undang-undang.  

(2) Peraturan  pemerintah  itu  harus  mendapat (2) (Tetap) 

persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  
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persidangan yang berikut.     

(3)  Jika  tidak  mendapat  persetujuan,  maka (3) (Tetap)    

peraturan pemerintah itu harus dicabut.     
    

Pasal 22A  Pasal 22A  
     

Ketentuan   lebih   lanjut   tentang   tata   cara (Tetap)    

pembentukan   undang-undang   diatur   dengan     

undang-undang. **)     
    

Pasal 22B  Pasal 22B  
     

Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat   dapat (Tetap)    

diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat     

dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)     

    
BAB VIIA***)  BAB VIIA***)  

DEWAN PERWAKILAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH 
    

Pasal 22C  Pasal 22C  
     

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari (1) (Tetap)    

setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)     

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah 

provinsi  jumlahnya  sama  dan  jumlah  seluruh dari setiap provinsi jumlahnya sama dan 

anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih jumlah seluruh anggota Dewan 

dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Perwakilan   Daerah   itu   sekurang- 

Rakyat. ***) kurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan 

 Perwakilan Rakyat.*****)  

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya     

sekali dalam setahun. ***) (3) (Tetap)    

(4)  Susunan  dan  kedudukan  Dewan  Perwakilan     

Daerah diatur dengan undang- undang. ***) (4)  Ketentuan  lebih  lanjut  tentang 

 Susunan dan Kedudukan Dewan 
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 Perwakilan Daerah,  hak  Dewan 

 Perwakilan Daerah, hak anggota Dewan 

 Perwakilan Daerah, pemberhentian 

 dan/atau penggantian anggota Dewan 

 Perwakilan Daerah diatur  dalam 

 Undang-Undang.*****)    

       
Pasal 22D   Pasal 22D    

      

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan (1) Dewan  Perwakilan Daerah 

kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  rancangan memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi undang-undang yang berkaitan dengan 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

dan  pemekaran  serta  penggabungan  daerah, daerah, pembentukan dan pemekaran 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya serta penggabungan  daerah, 

ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  sumber  daya  alam  dan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***) sumber daya ekonomi lainnya, serta 

 yang berkaitan dengan perimbangan 

(2)  Dewan  Perwakilan  Daerah  ikut  membahas keuangan pusat dan daerah. *****) 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan         

otonomi  daerah;  hubungan  pusat  dan  daerah; (2)  Setiap  rancangan  undang-undang 

pembentukan,  pemekaran,  dan  penggabungan yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber hubungan pusat dan daerah, 

daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pembentukan dan  pemekaran serta 

pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan penggabungan daerah, pengelolaan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan sumber daya alam dan sumber daya 

undang-undang anggaran pendapatan dan belanja ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 

negara  dan  rancangan  undang-undang  yang dengan perimbangan keuangan pusat 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. dan  daerah  dibahas  oleh  Dewan 

***) Perwakilan Daerah dan Presiden untuk 

 mendapat persetujuan bersama dengan 
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(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 

mengenai: otonomi daerah, pembentukan, 

pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, 

pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil 

pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak 

lanjuti. ***) 
 
 
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat 

diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat 

dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***) 

 

memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat.*****) 
 

 

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat 

mengajukan usul dan pertimbangan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

terhadap rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan dan agama.*****) 
 
 
(4) Dewan Perwakilan Daerah 

berwenang melakukan pengawasan 

atas pelaksanaan undang-undang 
 
mengenai: otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan 
 
penggabungan daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara, pajak, pendidikan, dan 

agama serta hasil pengawasannya itu 

dapat dijadikan pertimbangan dalam 

memberikan persetujuan Rancangan 

anggaran pendapatan dan belanja 

negara yang diajukan oleh 

Presiden.*****) 
 

 

(5) Jika rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, 
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pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah, serta yang 

berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah itu tidak 

mendapat persetujuan bersama, 

rancangan undang-undang itu tidak 

boleh diajukan lagi dalam persidangan 

Dewan Perwakilan Daerah masa 

itu.*****) 
 
 

(6) Presiden mengesahkan rancangan 

undang-undang  yang  telah  disetujui 

bersama   untuk   menjadi   undang- 

undang.*****) 

(7)  Dalam  hal  rancangan  undang- 

undang yang telah disetujui bersama 

tersebut tidak disahkan oleh Presiden 

dalam waktu tiga puluh hari semenjak 

rancangan  undang-undang  tersebut 

disetujui,  rancangan  undang-undang 

tersebut sah menjadi undang-undang 

dan wajib diundangkan.*****) 

  
BAB VIIB***) BAB VIIB***) 

PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM 
  

Pasal 22E Pasal 22E 
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(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, (1) (Tetap) 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima  

tahun sekali. ***)  

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih (2) (Tetap) 

anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat,   Dewan  

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)  

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota (3) (Tetap) 

Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  anggota  Dewan  

Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)  

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota (4) (Tetap) 

Dewan  Perwakilan  Daerah  adalah  perseorangan.  

***)  

 (5) (Tetap) 

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu  

komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional,  

tetap, dan mandiri. ***)  

 (6) (Tetap) 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum  

diatur dengan undang-undang. ***)  
  

BAB VIII BAB VIII 

HAL KEUANGAN HAL KEUANGAN 
  

Pasal 23 Pasal 23 
  

(1)  Anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara (1) (Tetap) 

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara  

ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan  

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab  
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untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***) 

(2) Rancangan undang-undang anggaran (2) Rancangan undang-undang anggaran 

pendapatan  dan  belanja  negara  diajukan  oleh pendapatan dan   belanja negara 

Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan diajukan oleh Presiden untuk dibahas 

Rakyat dengan memperhatikan   pertimbangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Dewan Perwakilan Daerah. ***) Dewan Perwakilan Daerah.*****) 

(3) Apabila  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tidak  

menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan   

belanja negara yang diusulkan oleh Presiden. 

pendapatan dan belanja negara yang diusulkan

           

 

(4) Apabila Presiden dan lembaga 

negara lainnya tidak mengikuti Pokok-

Pokok Haluan Negara yang telah 

dibentuk bersama Majelis 

Permusyawaratan Rakyat maka 

Presiden menjalankan pemerintahan 

menggunkan Anggran Pendapatan dan 

Belanja Negara tahun lalu.*****) 

Pasal 23A Pasal 23A 

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa (Tetap) untak 

keperluan negara diatur dengan undang- 
 
undang. ***) 

Pasal 23B Pasal 23B 
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Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan (Tetap) 

undang-undang. ****)  

  
Pasal 23C Pasal 23C 

  

Hal-hal  lain  mengenai  keuangan  negara  diatur (Tetap) 

dengan undang-undang. ***)  

  
Pasal 23D Pasal 23D 

  

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, (Tetap) 

kedudukan,  kewenangan,  tanggung  jawab,  dan  

independensinya  diatur  dengan  undang-undang.  

****)  
  

BAB VIIIA***) BAB VIIIA***) 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
  

Pasal 23E Pasal 23E 
  

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung (1) (Tetap) 

jawab  tentang  keuangan  negara  diadakan  satu  

Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.  

***)  

 (2) (Tetap) 

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan  

kepada   Dewan   Perwakilan   Rakyat,   Dewan  

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat  

Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)  

 (3) (Tetap) 

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh  

lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan  

undang-undang. ***)  
  

Pasal 23F Pasal 23F 
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(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh (1) (Tetap) 

Dewan   Perwakilan   Rakyat   memperhatikan  

pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  

diresmikan oleh Presiden. ***)  

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari (2) (Tetap) 

dan oleh anggota. ***)  
  

Pasal 23G Pasal 23G 
  

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu (1) (Tetap) 

kota  negara, dan  memiliki  perwakilan  di setiap  

provinsi. ***)  

(2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Badan (2) (Tetap) 

Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.  

***)  
  

BAB IX BAB IX 

KEKUASAAN KEHAKIMAN KEKUASAAN KEHAKIMAN 
  

Pasal 24 Pasal 24 
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(1)  Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan (1) (Tetap) 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  

guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)  

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah (2) (Tetap) 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada  

di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,  

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan  

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan  

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)  

(3)  Badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan (3) (Tetap) 

dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-  

undang. ****)  

  
Pasal 24A Pasal 24A 
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(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada  

tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- 
 

undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya 

yang diberikan oleh undang-undang. ***) 

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan  

kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan 

berpengalaman di bidang hukum. ***) 

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial (3) (Tetap) 

kepada   Dewan   Perwakilan   Rakyat   untuk 

mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 

ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***) 

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih (4) (Tetap) 

dari dan oleh hakim agung. ***)  

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum (5) (Tetap) 

acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di 

bawahnya diatur dengan undang-undang. ***) 

Pasal 24B Pasal 24B 
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(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang  

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga 

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim. ***) 

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai (2) (Tetap) 

pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum 

serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela.***) 

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan  

diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi (4) (Tetap) 

Yudisial diatur dengan undang-undang.***) 

Pasal 24C Pasal 24C 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada (1) (Tetap) 

tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya 

bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar,  memutus 

pembubaran   partai   politik,   dan   memutus 

perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***) 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan (2) (Tetap) 

atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai 

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil 
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Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***) 
 

 

(3)  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  sembilan  

orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh (3) (Tetap) 

Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang  

oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan  

Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.  

***)      

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (4) (Tetap) 

dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)   

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan (5) (Tetap) 

kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang  

menguasai  konstitusi  dan  ketatanegaraan,  serta  

tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)   

(6)  Pengangkatan  dan  pemberhentian  hakim (6) (Tetap) 

konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya  

tentang  Mahkamah  Konstitusi  diatur  dengan  

undang-undang. ***)     

     
 Pasal 25   Pasal 25 
      

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk (Tetap) 

diberhentikan  sebagai  hakim  ditetapkan  dengan  

undang-undang.      
     

 BAB IXA**)   BAB IXA**) 

 WILAYAH NEGARA   WILAYAH NEGARA 
     

 Pasal 25A****)   Pasal 25A****) 
  

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah (Tetap) 
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negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan  

wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan  

dengan undang-undang. **)  

  
BAB X BAB X 

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**) WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**) 
  

Pasal 26 Pasal 26 
  

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang (1) (Tetap) 

bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain  

yang  disahkan  dengan  undang-undang  sebagai  

warga negara.  

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan (2) (Tetap) 

orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)  

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk (3) (Tetap) 

diatur dengan undang-undang. **)  

  
Pasal 27 Pasal 27 

  

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya (1) (Tetap) 

di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan  

tidak ada kecualinya.  

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan (2) (Tetap) 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta (3) (Tetap) 

dalam upaya pembelaan negara. **)  
  

Pasal 28 Pasal 28 
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Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, (Tetap) 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan  

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.  
     
 BAB XA**)   BAB XA**) 

 HAK ASASI MANUSIA  HAK ASASI MANUSIA 
     

 Pasal 28A   Pasal 28A 
  

Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak (Tetap) 

mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)  
     
 Pasal 28B   Pasal 28B 
  

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan (1) (Tetap) 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang  

sah. **)     

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, (2) (Tetap) 

tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)  

     
 Pasal 28C   Pasal 28C 
  

(1)  Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri (1) (Tetap) 

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak  

mendapat  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  

dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan  

demi kesejahteraan umat manusia. **)   

(2) Setiap orang berhak untak memajukan dirinya (2) (Tetap) 

dalam  memperjuangkan  haknya  secara  kolektif  

untuk  membangun  masyarakat,  bangsa,  dan  

negaranya. **)     
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  Pasal 28D   Pasal 28D 
   

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, (1) (Tetap) 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta  

perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)   

(2) Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta (2) (Tetap) 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan  

layak dalam hubungan kerja. **)    

(3) Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh (3) (Tetap) 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)  

(4) Setiap orang berhak atas status (4) (Tetap) 

kewarganegaraan. **)     
      
  Pasal 28E   Pasal 28E 
   

(1) Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan (1) (Tetap) 

beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan  

dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah  

negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.  

**)       

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini (2) (Tetap) 

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai  

dengan hati nuraninya. **)     

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, (3) (Tetap) 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**)   
      
  Pasal 28F   Pasal 28F 
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Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan (Tetap) 

memperoleh  informasi untuk  mengembangkan  

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk  

mencari,   memperoleh, memiliki,   menyimpan,  

mengolah, dan  menyampaikan  informasi dengan  

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)  

  
Pasal 28G Pasal 28G 

  

(1)  Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri (1) (Tetap) 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta  

benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak  

atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman  

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu  

yang merupakan hak asasi. **)  

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan (2) (Tetap) 

atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat  

manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari  

negara lain. **)   

  
Pasal 28H Pasal 28H 

  

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan (1) (Tetap) 

batin,  bertempat   tinggal,  dan   mendapatkan  

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak  

memperoleh pelayanan kesehatan. **)  

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan (2) (Tetap) 

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan  

dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan  

dan keadilan. **)   
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(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang (3) (Tetap) 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh  

sebagai manusia yang bermartabat. **)  

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi (4) (Tetap) 

dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih  

secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)  

  
Pasal 28I Pasal 28I 

  

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak (1) (Tetap) 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,  

hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk  

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut  

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi  

dalam keadaan apa pun. **)  

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang (2) (Tetap) 

bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak  

mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan  

yang bersifat diskriminatif itu. **)  

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (3) (Tetap) 

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan  

peradaban. **)  

(4)  Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan (4) (Tetap) 

pemenuhan  hak asasi manusia adalah  tanggung  

jawab negara, terutama pemerintah. **)  
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(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi (5) (Tetap) 

manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang  

demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia  

dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan  

perundang-undangan. **)  

  
Pasal 28J Pasal 28J 

  

(1)  Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi (1) (Tetap) 

manusia  orang  lain  dalam  tertib  kehidupan  

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)  

(2)  Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya, (2) (Tetap) 

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang  

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud  

sematamata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain  

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai  

dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  

keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  

masyarakat demokratis. **)  

  
BAB XI BAB XI 

AGAMA AGAMA 
  

Pasal 29 Pasal 29 
  

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (1) (Tetap) 

(2)   Negara   menjamin   kemerdekaan   tiaptiap (2) (Tetap) 

penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing  

dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  

kepercayaannya itu  
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BAB XII BAB XII 

PERTAHANAN DAN KEAMANAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

NEGARA**) NEGARA**) 

Pasal 30 Pasal 30 

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut (1) (Tetap) 

serta  dalam  usaha  pertahanan  dan  keamanan 

negara. **) 

(2) (Tetap) (2)  Usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara 

dilaksanakan  melalui  sistem  pertahanan  dan 

keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional 

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

sebagai  kekuatan  utama,  dan  rakyat,  sebagai 

kekuatan pendukung. **) 

(3) (Tetap) (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan 

Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai 

alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, 

dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 

**) 

(4) (Tetap) (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai 

alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi, 

melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **) 

(5) (Tetap) (5)  Susunan  dan  kedudukan  Tentara  Nasional 

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia 

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam 
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menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan 

warga negara dalam usaha pertahanan dan 

keamanan negara, serta halhal yang terkait dengan 

pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-

undang. **) 
 
  BAB XIII  BAB XIII 

 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****) PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****) 
     

  Pasal 31  Pasal 31 
  

(1)  Setiap  warga  negara  berhak  mendapat (1) (Tetap) 

pendidikan. ****)    

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan (2) (Tetap) 

dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)  

(3) Pemerintah mengusahakan dan (3) (Tetap) 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,  

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta  

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan  

bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)  

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan (4) (Tetap) 

sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran  

pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran  

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi  

kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan nasional.  

****)     

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan (5) (Tetap) 

teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama  

dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban  
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serta kesejahteraan umat manusia. ****)  

    
 Pasal 32  Pasal 32 
  

(1)  Negara  memajukan  kebudayaan  nasional (1) (Tetap) 

lndonesia  di  tengah  peradaban  dunia  dengan  

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara  

dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)  

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa (2) (Tetap) 

daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)  

    
 BAB XIV  BAB XIV 

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL****) KESEJAHTERAAN SOSIAL****) 
    

 Pasal 33  Pasal 33 
  

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama (1) (Tetap) 

berdasar atas asas kekeluargaan.   

(2)  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi (2) (Tetap) 

negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  

banyak dikuasai oleh negara.   

(3)  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang (3) (Tetap) 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan  

dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran  

rakyat.     

    (4) (Tetap) 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar  

atas   demokrasi   ekonomi   dengan   prinsip  

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,  
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berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan  

menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  

ekonomi nasional. ****)  

 (5) (Tetap) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan  

pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)  
  

Pasal 34 Pasal 34 
  

(1)  Fakir  miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar (1) (Tetap) 

dipelihara oleh negara. ****)  

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial (2) (Tetap) 

bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat  

yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  

martabat kemanusiaan. ****)  

(3)  Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan (3) (Tetap) 

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan  

umum yang layak. ****)  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan (4) (Tetap) 

pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)  

  
BAB XV BAB XV 

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG 

NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**) NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**) 
  

Pasal 35 Pasal 35 
  

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. (Tetap) 

  
Pasal 36 Pasal 36 

  

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. (Tetap) 
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Pasal 36A Pasal 36A 
  

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan (Tetap) 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **)  

  
Pasal 36B Pasal 36B 

  

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **) (Tetap) 
  

Pasal 36C Pasal 36C 
  

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, (Tetap) 

dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur  

dengan undang-undang. **)  

  
BAB XVI BAB XVI 

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 
  

Pasal 37 Pasal 37 
  

(1)  Usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-Undang (1) (Tetap) 

Dasar  dapat  diagendakan  dalam  sidang  Majelis  

Permusyawaratan  Rakyat  apabila  diajukan  oleh  

sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis  

Permusyawaratan Rakyat. ****)  

(2)  Setiap  usul  perubahan  pasal-pasal  Undang- (2) (Tetap) 

Undang  Dasar  diajukan  secara  tertulis  dan  

ditunjukkan  dengan  jelas  bagian  yang  diusulkan  

untuk diubah beserta alasannya. ****)  

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang (3) (Tetap) 

Dasar,  Sidang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah  

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)  
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(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-  

Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan 

sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah 

satu anggota dari seluruh anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. ****) 

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan  

Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. 

****) 

BAB XVII
PEMBENTUKAN DAN/ATAU

PERUBAHAN POKOK-POKOK
HALUAN NEGARA*****) 

Pasal 38 

(1) Setiap usul pembentukan dan/atau 

perubahan materi Pokok-Pokok Haluan 

Negara disampaikan secara tertulis oleh 

presiden dan/atau anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dalam sidang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya ⅔ dari 

jumlah Majelis Permusyawaratan 

Rakyat.*****) 

(2) Persetujuan Terhadap pembentukan 

dan/atau perubahan Materi Pokok-

pokok Haluan Negara diberikan Oleh 

Sekurang-kurangnya lima puluh persen 

ditambah satu anggota dari seluruh 

anggota dari Majelis Permusyawaratan 
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 Rakyat.*****) 

 (3) Ketentuan Lebih Lanjut tentang Tata 

 cara Pembentukan Pokok-pokok Haluan 

 Negara  Diatur  Lebih  lanjut  dalam 

 Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan 

 Rakyat.*****) 

  
ATURAN PERALIHAN ATURAN PERALIHAN 

  

Pasal I Pasal I 
  

Segala  peraturan  perundang-undangan  yang  ada (Tetap) 

masih tetap berlaku selama belum diadakan yang  

baru menurut Undang-Undang Dasar ini  
  

Pasal II Pasal II 
  

Semua  lembaga  negara  yang  masih  ada  tetap (Tetap) 

berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan  

Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang  

baru menurut Undang-Undang Dasar ini  
  

Pasal III Pasal III 
  

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya (Tetap) 

pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala  

kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.  

****)  
  

ATURAN TAMBAHAN ATURAN TAMBAHAN 
  

Pasal I Pasal I 
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Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  ditugasi  untak (Tetap) 

melakukan peninjauan terhadap materi dan status  

hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  

Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan  

Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis  

Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. ****)  

  
Pasal II Pasal II 

  

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang (Tetap) 

Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan  

pasal-pasal ****)  

  
*) : Perubahan Pertama *) : Perubahan Pertama 

**) : Perubahan Kedua **) : Perubahan Kedua 

***) : Perubahan Ketiga ***) : Perubahan Ketiga 

****) : Perubahan Keempat ****) : Perubahan Keempat 

*****) : Perubahan Kelima *****) : Perubahan Kelima 
  

 

 

Naskah Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
 

Perubahan sebagaimana tersebut di atas, disebutkan dalam Rapat 

Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 30 

Juni 2021 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Ditetapkan di Jakarta 

 
Pada Tanggal 30 Juni 2021 

 

 

Majelis Permusyawaratan Rakyat 
 

Republik Indonesia 
 

 

Ketua, 
 
 
 
 
 
 
 

H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. 
 
 

 

Wakil Ketua, Wakil Ketua, 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. Ahmad Basarah, M.H. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. 
 
 
 
 

 

Wakil Ketua, Wakil Ketua, 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. H. Ahmad Muzani 
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Wakil Ketua, Wakil Ketua, 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. 
 
 
 
 

 

Wakil Ketua, Wakil Ketua, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. (H.C.). H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. H. Arsul Sani, S.H., M.Si. Pr.M 
 
 
 
 

 

Wakil Ketua, 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad 
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